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Voorwoord 

Deze studie naar de uitvoering en effectiviteit van Nederlandse Voor- en Vroeg-
schoolse Educatieve programma’s (VVE) is een coproductie van het IVA  
(dr. T. van Schilt-Mol, dr. L. Sontag en dr. R. van Steensel) en Babylon, meer speci-
fiek het departement Taal- en Cultuurstudies van de Faculteit Geesteswetenschap-
pen van de Universiteit van Tilburg (drs. E. Nap-Kolhoff, drs. M. Simons en  
prof. dr. T. Vallen). In de eindfase van het onderzoek leverde dr. J. Schaafsma (de-
partement Communicatie- en Informatiewetenschappen van de Faculteit Geestes-
wetenschappen) een substantiële bijdrage aan de opzet en uitvoering van de statisti-
sche analyses.  

Voor de inhoudelijke begeleiding tijdens het onderzoek werd een breed samenge-
stelde klankbordgroep geformeerd. Deze bestond uit vertegenwoordigers van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (dhr. P. Winia en  
dhr. IJ. Jepma), de Onderwijsinspectie (dhr. D. van Dongen), het Nederlands Jeugd 
Instituut (mw. C. Gelauff-Hanzon), Edux (dhr. R. Roijackers), Sardes  
(dhr. B. Schonewille), het GION, Rijksuniversiteit Groningen (mw. J. de Jong), de af-
deling Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam  
(mw. G. de Jong en mw. N. Madaya), en basisschool Don Sarto in Tilburg  
(mw. A. Mommers). Deze klankbordgroep heeft op inspirerende wijze een inhoudelij-
ke bijdrage geleverd aan de voortgang en de afronding van het onderzoek. 

De uitvoering van het project was uiteraard onmogelijk geweest zonder de bereidwil-
lige medewerking van de Tilburgse pilotscholen, de 253 PRIMA-scholen, die bereid 
waren aan de internetenquête deel te nemen en in het bijzonder de tien scholen die 
ook nog aan de dieptestudie hebben meegedaan. De PRIMA-gegevens werden be-
schikbaar gesteld door het ITS Nijmegen en het SCO-Kohnstamminstituut. 

Het project werd financieel mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Program-
ma Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO) van het Gebied Maat-
schappij- en Gedragswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NWO) (dossiernummer 413-06-008). 

De studie wil een bijdrage leveren aan vergroting van het inzicht in het functioneren 
van de VVE in Nederland en bouwstenen leveren voor beleid en praktijk met het oog 
op verbetering van de effectiviteit van deze onderwijsvorm die zo belangrijk geacht 
wordt voor een goede schoolstart van kinderen uit achterstandsgroepen. 

Tilburg,  maart 2008       de auteurs 
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Managementsamenvatting  

In dit rapport wordt verslag gedaan van een in 2007 uitgevoerd onderzoek naar het 
gebruik, de uitvoering en de effectiviteit van Nederlandse voor- en vroegschoolse 
programma’s.  

Het onderzoek vond plaats in een context van veranderingen die (mede) het gevolg 
zijn van recente beleidsontwikkelingen. Allereerst is door de wijziging van de VVE-
financieringssystematiek nu sprake van verschilende financieringsgrondslagen voor 
de voorschool en de vroegschool. Daarmee is mogelijk een financieel schot tussen 
beide instellingen opgeworpen. Daarnaast kan door de voortschrijdende decentrali-
satie van (de regie van) het VVE-beleid de uitvoering van VVE-progamma’s aanzien-
lijk (gaan) variëren. Ten slotte zijn aanzienlijke middelen vrijgemaakt voor professio-
nalisering van VVE-uitvoerders; het is belangrijk dat professionaliseringstrajecten 
adequaat worden ingevuld. 

De belangrijkste resultaten van het onderzoek worden weergegeven aan de hand 
van vijf onderzoeksvragen.  

1. Wat is er uit de literatuur bekend over effectiviteitskenmerken van VVE-
programma’s? 
Op basis van een bestudering van de (internationale) literatuur wordt geconstateerd 
dat een effectief VVE-programma aan de volgende kenmerken voldoet: 

• Adequate pedagogisch-didactische benadering;  
• Gerichtheid op meerdere ontwikkelingsdomeinen; 
• Intensiteit van minimaal drie (beter is vier) dagdelen per week;  
• Doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse periode; 
• Doorgaande lijn naar groep 3 en later; 
• Kleine groepen en dubbele bezetting (gunstige kind-stafratio); 
• Ouderbetrokkenheid; 
• Regelmatige evaluatie middels observatie- en/of toetsingsmethoden; 
• Professionaliteit uitvoerders (algemeen, programmaspecifiek); 
• Opstellen en evalueren van beleidsplannen; 
• Algemene schoolkenmerken: 

• Slagvaardige schoolleiding; 
• Consensus binnen het team over uitgangspunten en doelen; 
• Nascholingsplannen voor de uitvoerders; 
• Hoge verwachtingen ten aanzien van de leerlingen. 

 
Een groot aantal van deze effectieve kenmerken van VVE is opgenomen in de ver-
schillende Nederlandse VVE-regelingen.  
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2. Hoe werden de VVE programma’s tussen 2002 en 2007 in Nederland inge-
voerd en welke veranderingen hebben zich daarin voorgedaan? 
Via een internet-enquete onder 253 basisscholen is vastgesteld dat op ruim de helft 
van deze scholen een VVE-programma wordt uitgevoerd, meestal in samenwerking 
met één of meer peuterspeelzalen. In de VVE-ontwikkelingen hebben zich in de peri-
ode van 2002-2003 tot 2004-2005 een aantal positieve veranderingen voorgedaan: 
de samenwerking en afstemming met peuterspeelzaal groeide, het aantal dagdelen 
per week in voor- en vroegschool nam toe, evenals de professionaliteit van de uit-
voerders via trainingen en de ouderbetrokkenheid. In de jaren daarna is er in positie-
ve zin alleen sprake van een toename van gevolgde trainingen door de peuterspeel-
zaalleidsters. Hoewel de samenwerking tussen peuterspeelzalen en basisscholen in 
het kader van de doorgaande lijn wel gegroeid is, blijkt uit interviews met betrokken 
uitvoerders en coördinatoren dat deze in veel gevallen nog slechts moeizaam van de 
grond komt. Opvallend is voorts dat scholen die later zijn begonnen met VVE (na 
2003) in negatieve zin enigszins verschillen van de scholen die eerder zijn begon-
nen: zij organiseren minder themabijeenkomsten met de peuterspeelzaal, hebben 
minder vaak een dubbele bezetting in groep 1 en 2 en zijn minder actief in het stimu-
leren van ouders om thuis in aansluiting bij het programma met hun kinderen iets te 
doen. Vooral het punt van de dubbele bezetting valt op, omdat uit de literatuurstudie 
naar voren kwam dat dat een belangrijk effectief element van VVE is. De betrokke-
nen uiten hier hun bezorgdheid over, evenals  over de groepsgrootte. Dit heeft wel-
licht te maken met het feit dat de financiering van VVE tegenwoordig moet geschie-
den uit de lumpsum van de school en derhalve moet concurreren met andere priori-
teiten. Scholen weten niet of ze daardoor nog in staat zullen zijn de dubbele bezet-
ting en de gewenste groepsgrootte te realiseren. 
 
3. Welke programma’s worden in Nederland het meest toegepast en in welk ty-
pe scholen worden de verschillende programma’s het meest gebruikt? 
Op de scholen die aan het survey-onderzoek hebben meegedaan wordt het pro-
gramma Piramide veruit het meest gebruikt (50% van de scholen), op afstand ge-
volgd door Ko-totaal (15%) en Startblokken van Basisontwikkeling (14%). Kaleido-
scoop, Doe meer met Bas en Speelplezier worden op kleinere aantal scholen ge-
bruikt. Binnen deze zes programma’s kunnen grofweg twee programmatypen worden 
onderscheiden: sterk gestructureerde programma’s waarbij vooral geleerd wordt door 
het volgen van de bijbehorende methode en meer open programma’s met een ont-
wikkelingsgerichte benadering waar het lesaanbod meer ad hoc kan worden inge-
vuld.  

Er zijn weinig verschillen geconstateerd met betrekking tot het soort scholen dat be-
paalde programma’s gebruikt. Er zijn meer verschillen in de manier waarop scholen 
de verschillende programma’s uitvoeren. Uit interviews op de scholen blijkt bijvoor-
beeld dat de uitvoering van het VVE-programma vaak wordt aangepast aan de leer-
lingpopulatie. Sommige onaantrekkelijke of “lastige” programmaonderdelen komen 
daardoor anders dan bedoeld aan de orde. Dit heeft mede als gevolg dat program-
magestuurde programma’s vaak wat losser worden ingevuld en andersom meer 
structuur wordt aangebracht in ontwikkelingsgerichte programma’s.  
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4. Wat zijn de korte- en langetermijn effecten van deelname aan VVE? 
Dit onderzoek heeft vrijwel geen effecten van deelname aan VVE op schoolprestaties 
kunnen vaststellen. Dit heeft waarschijnlijk mede te maken met de beperkingen van 
dit type onderzoek, welke zijn gelegen in het ontbreken van een experimentele opzet 
en de onvolledigheid en beperkte bruikbaarheid van de gebruikte leerlingdata (die af-
komstig zijn uit het PRIMA onderwijscohort).  
In eerste instantie lijken effecten geheel te ontbreken, zowel op de korte als op de 
middellange termijn, maar op basis van doelgroepen-analyse ontstaat een meer ge-
varieerd beeld. VVE-deelname blijkt namelijk voor leerlingen uit bepaalde SES-
groepen op bepaalde prestatiematen wel het verwachte effect op te leveren. Enkele 
gevonden modererende effecten van de implementatiekenmerken wijzen in de ver-
wachte richting: indien er goede samenwerking is tussen peuterspeelzalen en ba-
sissscholen (dus realisatie van de doorlopende lijn), lijkt dit positief uit te werken voor 
de doelgroepkinderen. Voor de doelgroepkinderen van lageropgeleide Turkse en Ma-
rokkaanse ouders zijn deze positieve modererende effecten overigens niet gevon-
den. 
 
5. Wat bepaalt of scholen die aan VVE deelnemen goede of slechte resultaten 
behalen? 
Zowel uit de effect-analyses als uit de interviews blijkt dat scholen die goede taal- en 
rekenresultaten behalen niet altijd de vastgestelde effectiviteitskenmerken (zie bij 
onderzoeksvraag 1) vertonen. Aan de andere kant is het ook niet zo dat op zwak 
presterende scholen deze kenmerken allemaal ontbreken. Uit de interviews is duide-
lijk geworden dat zwakke en sterke scholen voornamelijk verschillen in de manier 
waarop ze met VVE-programma’s omgaan. Een belangrijke constatering daarbij is 
dat sterke scholen praktische keuzes, bijvoorbeeld om vanwege tijdgebrek een on-
derdeel van het programma over te slaan, meer bewust en zelfverzekerd lijken te 
maken. De zwakke scholen benoemen de problemen in de uitvoering wel, maar we-
ten niet goed hoe ze dit op moeten lossen en welke keuzes ze daarbij kunnen ma-
ken. Meerdere zwakke scholen hebben bovendien het gevoel dat de deelname aan 
VVE hen van bovenaf is opgelegd. Ze voeren het programma wel uit maar staan er 
eigenlijk niet helemaal achter.  

Wat betekent dit voor het VVE beleid? 
Op basis van de verschillende delen van het onderzoek wordt in hoofdstuk 8 een 
aantal aanbevelingen ten aanzien van de uitvoering van voor- en vroegschoolse 
educatie geformuleerd. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan die direct te 
maken hebben met het VVE beleid van de (decentrale) overheid en schoolbesturen. 
De onderzoekers zijn van mening dat succesvol VVE beleid gekenmerkt wordt door: 

1. Verdere stimulering van de samenwerking tussen peuterspeelzalen en basisscho-
len en meer garantie voor solide financiering van VVE 
Uit de effectanalyses in dit onderzoek lijkt de samenwerking tussen peuterspeelzalen 
en groep 1-2 van het basisonderwijs op een positieve manier bij te dragen aan de 
schoolprestaties. Het verdient dan ook aanbeveling initiatieven te ontwikkelen om 
deze samenwerking verder van de grond te krijgen, c.q. te intensiveren. Een belang-
rijke voorwaarde daarvoor is echter dat de betrokken uitvoerders zich geen zorgen 
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hoeven te maken over de financiering van de faciliteiten die hiervoor nodig zijn (on-
der andere voldoende personeel voor een dubbele bezetting en een maximale 
groepsgrootte). Uit het onderzoek blijkt dat veel leerkrachten in de groepen 1 en 2 
van het basisonderwijs momenteel zeer bezorgd zijn over de toekomstige financering 
van de VVE en bang zijn dat VVE-activiteiten moeten wijken voor andere prioriteiten. 
Schoolbesturen kunnen daarom overwegen de post VVE geoormerkt in de lumpsum 
op te nemen. 

2. Verhoging  van de opleiding van peuterspeelzaalleidsters van MBO naar HBO 
Omdat de samenwerking tussen leerkrachten van groep 1-2 van het basisonderwijs 
en peuterspeelzaalleidsters in veel gevallen nogal moeizaam verloopt of niet van de 
grond komt, is het aan te bevelen om de status en de expertise van peuterleidsters 
op een hoger plan te brengen. Ook zij hebben te maken met een steeds grotere et-
nisch-culturele diversiteit van kinderen in hun groep, waardoor steeds meer kennis 
en vaardigheden vereist zijn. Een opleiding tot peuterleidsters op HBO-niveau wordt 
hiermee gerechtvaardigd. Dit zou overigens ook kunnen gelden voor leidsters in kin-
derdagverblijven. In de HBO-opleidingen verdient het aanbeveling om specialisaties 
voor het jonge kind te ontwikkelen.  

3. Aandacht voor evaluatie- en effectonderzoek 
Vanwege de methodische beperkingen die tot nu toe uitgevoerd effectonderzoek in 
Nederland kent, is het noodzakelijk om meer diepgaand en meer specifiek weten-
schappelijk onderzoek te doen naar de effecten van VVE. Te denken valt aan expe-
rimenteel onderzoek met een nulmeting en een controlegroep waarbij niet alleen 
diepgaande informatie verzameld wordt over de leerlingen, maar ook aandacht is 
voor de manier waarop het VVE-programma wordt uitgevoerd.  
Nader onderzoek kan licht werpen op het feit dat sommige leerlingen meer lijken te 
profiteren van deelname aan VVE dan andere leerlingen. Met name zou onderzoek 
moeten uitwijzen of leerlingen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond van ou-
ders met maximaal een LBO-opleiding inderdaad minder profiteren van de deelname 
aan VVE dan leerlingen met een hogere sociaal-economische status en wat daar de 
oorzaken van zijn. 
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1 Inleiding 

“De potentie voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen wordt in een vroeg sta-
dium bepaald. Veel kinderen uit kansarme groepen beginnen daarom hun school-
carrière met een aanzienlijke achterstand op cognitief en taalkundig gebied, vaak 
met ernstige gevolgen op langere termijn voor hun school- en dus maatschappelij-
ke prestaties. Om dit te voorkomen is vroegtijdige aandacht voor deze kinderen van 
het allergrootste belang.”1  

De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vormt vanaf de komst van de Regeling 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) (OCW, 2000) een belangrijk onderdeel van 
het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel van deze regeling is: 

“(…) de uitbreiding te realiseren van de deelname van het aantal 2-5 jarigen met 
een grote (taal)achterstand aan effectieve voor- en vroegschoolse programma’s 
teneinde de (taal)achterstand in groep 3 van het basisonderwijs te voorkomen.” 
(OCW, 2000: 11) 

Oorspronkelijk was de doelstelling dat landelijk minimaal 50% van alle doelgroepkin-
deren zou moeten deelnemen aan VVE-programma’s (OCW, 2001b). Gemeenten 
waren hiervoor verantwoordelijk. In het Besluit Doelstelling en Bekostiging Onder-
wijsachterstandenbeleid 2006-2010 (OCW, 2006a) is het streefpercentage verhoogd: 

“Het streven is om een landelijk doelgroepbereik van 70% te realiseren op 1 augus-
tus 2010 in de voorschoolse periode (waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn) 
en 70% doelgroepbereik op 1 augustus 2010 in het vroegschoolse traject (waar-
voor scholen verantwoordelijk zijn).”  

Omdat het VVE-beleid inmiddels enige jaren de gelegenheid heeft gehad zich uit te 
kristalliseren, is het, mede met het oog op de beschreven beleidswijzigingen en toe-
komstige ontwikkelingen, van belang om tussentijds de balans op te maken. In dit 
onderzoek wordt nader ingegaan op de huidige stand van zaken en op de te ver-
wachte ontwikkelingen. Daarnaast wordt beoogd een antwoord te geven op de vraag 
in hoeverre momenteel gebruikte VVE-programma’s op korte en middellange termijn 
bijdragen aan het schoolsucces van achterstandsleerlingen en wordt nagegaan of er 
een relatie bestaat tussen effectiviteit, programmakenmerken, implementatiekenmer-
ken en andere contextfactoren. 

                                                           
1  Fragment uit toespraak van toenmalig staatssecretaris T. Netelenbos voor de Beleidsconferentie: “Voor- en 

vroegschoolse educatie als structurele benadering van de integratie van kinderen en gezinnen in achter-
standssituaties: een uitdaging voor beleidmakers” op 23 april 1998. 
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In dit hoofdstuk wordt in het kort een beeld geschetst van de in dit onderzoek gehan-
teerde definitie van VVE en van de doelstellingen, de onderzoeksvragen en de opzet 
van het onderzoek. 

1.1 Voor- en vroegschoolse educatie 

In het Besluit Doelstelling en Bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 
(OCW, 2006a) wordt een onderscheid gemaakt tussen voorschoolse educatie en 
vroegschoolse educatie, waarbij voorschoolse educatie omschreven wordt als “een 
programma dat door gekwalificeerd personeel wordt verzorgd in kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen voor doelgroepkinderen van 2 en 3 jaar.” Vroegschoolse educa-
tie wordt omschreven als “een programma dat wordt verzorgd in groep 1 en 2, niet 
zijnde een schakelklas, van een basisschool voor doelgroepkinderen van 4 en 5 
jaar.” Als voorwaarde voor voorschoolse educatie wordt genoemd dat deze geduren-
de een jaar minimaal drie dagdelen per week moet plaatsvinden. 

In het Besluit Doelstelling en Bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 
(OCW, 2006a) wordt vermeld dat er bij voor- en vroegschoolse educatie van educa-
tieve programma’s gebruik wordt gemaakt die een doorgaande lijn hebben van voor- 
naar vroegschoolse educatie. VVE-programma’s worden in deze toelichting om-
schreven als  

“(…) educatieve programma’s gericht op het voorkomen en bestrijden van onder-
wijsachterstanden beginnend in kinderdagverblijven of peuterspeelzalen en doorlo-
pend tot en met de tweede groep van de basisschool.” 

Hieraan wordt het volgende toegevoegd:  

“Gezien de beperkte middelen is er in dit besluit voor gekozen dat de VVE-
middelen worden ingezet voor programma’s, die door doelgroepkinderen worden 
gevolgd in een voorschoolse instelling (peuterspeelzaal en kinderdagopvang) on-
der leiding van gekwalificeerd personeel. Door een meerderheid van de Tweede 
Kamer is gevraagd om ook gezinsgerichte programma’s zoals Opstap en Opstapje, 
die aan kinderen thuis worden aangeboden, vanuit de VVE-middelen te financieren 
(Motie Hamer/Kraneveldt, Kamerstukken II 2005/06, 30 313, nr. 28).” 

In de Keuzegids VVE (Dekker, De Fijter & Veen, 2000), die in de Nota van toelichting 
expliciet genoemd wordt als goede bron bij het kiezen van een programma voor 
voorschoolse educatie, worden de opgenomen programma’s getoetst aan de criteria 
waaraan volgens de Regeling VVE (OCW, 2000) (en ook volgens de Aanvullende 
regeling VVE, OCW, 2001a) effectieve VVE-programma’s moeten voldoen. In de 
Aanvullende regeling VVE staan deze criteria als volgt omschreven:  

“De programma’s voldoen aan de voorwaarden voor effectieve implementatie van 
VVE als de programma’s geschikt zijn voor jonge kinderen en doorlopen tot en met 
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groep 2 van de basisschool; er sprake is van een gestructureerde didactische aan-
pak; er een intensieve begeleiding van de kinderen is; ermee wordt gewerkt door 
professionals en het wordt aangeboden in een instelling.”  

In de Keuzegids wordt een onderscheid gemaakt naar integrale instellingsgerichte 
programma’s, instellingsgerichte programma’s voor cognitieve ontwikkeling, instel-
lingsgerichte programma’s voor taalontwikkeling, (voor)leesprogramma’s, gezinsge-
richte ontwikkelingsstimulering en programma’s ter bevordering van deskundigheid 
(zowel algemeen als op het gebied van taalontwikkeling). Daarnaast worden pro-
gramma’s besproken die toeleiden naar de peuterspeelzaal en worden ook observa-
tie- en overdrachtsinstrumenten gepresenteerd. Deze onderverdeling wordt in grote 
mate gevolgd in de Monitor VVE (Jepma, Kooiman & Van der Vegt, 2007). 

Op basis van bovenstaande lijkt de volgende definitie van VVE(-programma’s) oppor-
tuun: 

Een door een instelling gecoördineerd en uitgevoerd educatief programma dat op de 
eerste plaats gericht is op het voorkomen en bestrijden van zowel talige als cognitie-
ve onderwijsachterstanden (van doelgroepleerlingen) en dat voldoet aan de volgende 
vijf criteria: 

• Het programma is geschikt voor leerlingen vanaf 2 jaar en loopt door tot en met 
groep 2 van het basisonderwijs; 

• Het programma wordt gedurende een jaar ten minste drie dagdelen per week 
gegeven; 

• Het programma wordt uitgevoerd door gekwalificeerd personeel; 
• Er is sprake van een gestructureerde didactische aanpak; 
• Er is sprake van intensieve begeleiding van 2- tot 5-jarige kinderen. 

 

Onder instelling worden in deze definitie zowel basisscholen als peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven verstaan.  

Uit de publicatie ‘Ontwikkeling gemeentelijk VVE-beleid en de rol van de Vliegende 
Brigade’ (Surachno & Hoffius, 2006) blijkt echter dat gemeenten een veel bredere 
definitie van VVE(-programma’s) hanteren. In deze publicatie wordt met behulp van 
een vragenlijst, die verspreid is over verschillende gemeenten in Nederland, ant-
woord gegeven op de vraag wat de stand van zaken is met betrekking tot de aanwe-
zigheid van VVE-programma’s in gemeenten met een VVE-beleid en wat de stand 
van zaken is met betrekking tot de regie en de kwaliteit van het gemeentelijk VVE-
beleid en de verantwoording hierover. Uit de antwoorden op de vraag ‘Van welk 
VVE-programma of welke VVE-programma’s maakt de gemeente gebruik?’ blijkt dat 
niet alleen in de geprecodeerde antwoordmogelijkheden programma’s voorkomen 
die niet voldoen aan de hierboven voorgestelde definitie (zoals De Rode Draad en 
Kleutertaal), maar dat ook door gemeenten programma’s als VVE-programma’s ge-
noemd worden, die niet alleen volgens de voorgestelde definitie, maar ook volgens 
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de ontwikkelaars/uitgevers niet als zodanig kunnen worden beschouwd (zoals Horen, 
zien en … zeggen, Voortouw, Taallijn VVE en Verder met VVE in Middelburg). 2 

Deze bredere definitie die toegepast wordt door gebruikers van VVE-programma’s en 
gemeenten zou als volgt omschreven kunnen worden: 

Een educatief programma ter bestrijding en voorkoming van talige en/of cognitieve 
onderwijsachterstanden dat op de eerste plaats geschikt is voor doelgroepkinderen, 
dat zowel op een instelling als thuis uitgevoerd kan worden en dat geschikt is voor 
leerlingen van 2 tot 4 jaar en/of voor leerlingen uit groep 1 en 2 van het basisonder-
wijs. 

Hoewel de laatste definitie een groter draagvlak lijkt te hebben dan de eerder gege-
ven definitie op basis van de wet- en regelgeving, is er in dit onderzoek, mede op ba-
sis van gesprekken hierover met de voor dit onderzoek geformeerde klankbordgroep 
(zie paragraaf 1.2), alsmede op basis van informatie over effectiviteit van VVE-
programma’s uit eerder uitgevoerd onderzoek (zie hoofdstuk 2), voor gekozen een 
VVE-programma als volgt te definiëren; 

Een VVE-programma is een eduactief-programma dat voldoet aan ten minste de vol-
gende criteria: 

• Het programma wordt uitgevoerd in een centrum; 
• Er is sprake van een doorgaande leerlijn over meerdere voor- en vroegschoolse 

jaren; 
• Het programma kent een aanbod van minimaal twee dagdelen per week; 
• Binnen het programma is voorzien in een trainingscomponent; 
• Er is sprake van een gestructureerde didactische aanpak; 
• Het programma voorziet in middelen om de intensieve begeleiding van kinderen 

te maximaliseren (bijv. voorwaarden aan de dubbele bezetting en groepsgroot-
te). 

 

1.2 Doelstellingen, onderzoeksvragen en onderzoeksopzet 

Onderhavig onderzoek heeft tot doel de korte en middellange-termijneffecten van 
verschillende typen momenteel gebruikte VVE-programma’s na te gaan, alsmede die 
effectiviteit te relateren aan zowel de condities waaronder de programma’s worden 
uitgevoerd als aan kenmerken van deelnemende groepen kinderen. Bovendien     

                                                           
2  Het gaat hierbij dan vooral om programma's voor deskundigheidsbevordering van de leidsters en leerkrach-

ten (zoals Taallijn VVE), en om programma's waarbij het accent gelegd wordt op één specifiek ontwikkelings-
gebied (bijvoorbeeld taalontwikkeling zoals bij Horen, zien en ... zeggen) en niet op zowel talige als cognitieve 
ontwikkelingsgebieden. 
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beoogt het onderzoek, mede middels een survey onder een groot aantal scholen, het 
huidige ‘VVE-landschap’ in kaart te brengen, de ontwikkeling naar de actuele situatie 
te schetsen en een prognose te maken van toekomstige ontwikkelingen en (eventu-
eel) daarbij te verwachten obstakels. Via een kwalitatieve studie van de situatie op 
enkele zeer effectieve en enkele weinig effectieve VVE-scholen en de peuterspeelza-
len waarmee zij samenwerken wil het onderzoek bijdragen aan een verdieping van 
het inzicht in wat de effectieve elementen van programma’s zijn. 

Bovenstaande doelstellingen resulteren in de volgende onderzoeksvragen:  

• In hoeverre dragen momenteel gebruikte VVE-programma’s – op korte en mid-
dellange termijn – bij aan het schoolsucces van achterstandsleerlingen?  

• Is er een relatie tussen effectiviteit, programmakenmerken, implementatieken-
merken en andere contextfactoren? 

 
Onderzoek naar deze vragen sluit in grote mate aan bij de eerder geschetste be-
leidsontwikkelingen. Allereerst is de VVE-financieringssystematiek gewijzigd. Viel 
VVE aanvankelijk volledig onder het GOA-beleid, per 2006 zijn gemeenten alleen 
verantwoordelijk voor de voorschoolse component en wordt de vroegschool bekos-
tigd uit de schoolbudgetten. Dit kan gevolgen hebben voor de inrichting van beide 
settings. Onderzoek waarin wordt nagegaan in welke mate afstemming tussen voor- 
en vroegschool is gerelateerd aan effectiviteit (en in hoeverre betrokkenen daarbij 
problemen verwachten), draagt bij aan beantwoording van de vraag of aanvullende 
overheidsbetrokkenheid nodig is. Doordat de regie van het VVE-beleid is gedecen-
traliseerd, kan de implementatie ervan aanzienlijk variëren. Dat heeft als risico dat 
niet altijd wordt voldaan aan programmavoorwaarden (in termen van groepsgrootte, 
inzet tutors, dubbele bezetting of intensiteit). Gegevens over feitelijke uitvoering en 
de relatie daarvan met effectiviteit kunnen inzicht geven in de vraag of extra sturing 
noodzakelijk is. Ten slotte is het nagaan van de relatie tussen programma-effecten 
en (aspecten van) uitvoerdersdeskundigheid belangrijk voor de invulling van profes-
sionaliseringstrajecten, waarvoor onlangs middelen zijn vrijgemaakt (OCW, 2006b). 

Om antwoord te kunnen geven op de twee richtinggevende onderzoeksvragen zijn 
deze geoperationaliseerd in de volgende deelvragen: 

1. Zijn er op basis van internationale theorievorming en onderzoek enerzijds en 
empirische implementatiekenmerken anderzijds verschillende varianten van 
voor- en vroegschoolse programma’s te onderscheiden (in termen van doelstel-
ling, visie, doelgroep en wijze van uitvoering)? 

2. Op hoeveel en welk type scholen worden deze VVE-programma’s gebruikt en is 
er daarbij sprake van specifieke school- en klascondities?  

3. Welke als relevant voor effectiviteit beschouwde kenmerken van programma-
implementatie zijn gerelateerd aan de schoolresultaten van deelnemende leer-
lingen en is er daarbij al dan niet sprake van uitdoving? 

4. Is er sprake van programma- en implementatiekenmerken die meer of minder 
geschikt zijn voor specifieke doelgroepen; zijn er in dat opzicht ‘best practice’ 
voorbeelden? 
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5. In hoeverre biedt internationale kennis op dit gebied verdieping en verklaringen 
voor de Nederlandse context? 

 

Ter beantwoording van deze onderzoeksvragen is het onderzoek opgezet in drie on-
derzoeksfasen, te weten: 

• Onderzoeksfase 1: Literatuuronderzoek en documentanalyse 
• Onderzoeksfase 2: Analyse van bestaande databestanden in combinatie met 

survey-onderzoek 
• Onderzoeksfase 3: Casusbestuderingen 
 
Voor een uitgebreide beschrijving van deze fasen en de daarmee corresponderende 
onderzoeksactiviteiten wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 

Omdat ter beantwoording van de onderzoeksvragen noodzakelijkerwijs een inventa-
risatie van de momenteel in Nederland gebruikte programma’s moest worden uitge-
voerd, is besloten om, als ‘bijproduct’ van dit onderzoek, deze programma’s in een 
VVE-Catalogus te categoriseren en te beschrijven. Tijdens de inventarisatie van 
VVE-programma’s werd echter duidelijk dat ook het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) - 
als onderdeel van de websites www.jeugdinterventies.nl en 
www.ontwikkelingsstimulering.nl – bezig is met de ontwikkeling van een overzicht 
van beschikbare VVE-programma’s3. In overleg met NJi is daarom besloten 
gezamenlijk een VVE-Catalogus te maken. Deze Catalogus, die gezien kan worden 
als een geactualiseerde versie van de Keuzegids VVE (Dekker, De Fijter & Veen, 
2000), zal rond mei 2008 gereed zijn. In deze (gedrukte) catalogus worden 
uitgebreide programmabeschrijvingen, praktische informatie en de resultaten van 
eerder verricht wetenschappelijk onderzoek en van onderhavig onderzoek 
opgenomen. 

Zoals in het voorwoord vermeld, heeft ten behoeve van inhoudelijke begeleiding tij-
dens het onderzoek een breed samengestelde klankbordgroep gefungeerd. Deze 
groep bestond uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, de Onderwijsinspectie, het Nederlands Jeugd Instituut, Edux, Sar-
des, GION, de afdeling Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotter-
dam, en het basisonderwijs. 

1.3 Opbouw van het rapport 

In dit rapport worden de resultaten gerapporteerd van het onderzoek naar (1) effecti-
viteitskenmerken van VVE en de mate waarin deze bijdragen aan het schoolsucces 

                                                           
3  Op deze websites staan uitgebreide programmabeschrijvingen en worden per programma de uitkomsten 

weergegeven van een evaluatie die door een speciaal voor dit doel samengesteld panel is uitgevoerd. Daar-
naast bevatten ze informatie over reeds uitgevoerde effectiviteitstudies en is er een overzicht te vinden van 
nog niet effectief bevonden programma’s en niet effectief bevonden/niet meer beschikbare programma’s. 
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van achterstandsleerlingen en (2) de relatie tussen effectiviteit, programmakenmer-
ken, implementatiekenmerken en andere contextfactoren. In hoofdstuk 2 wordt, aan 
de hand van de literatuurstudie, een overzicht gegeven van effectiviteitskenmerken 
van VVE. In hoofdstuk 3 worden de opzet en de uitvoering van onderhavig onder-
zoek besproken en in hoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd van de in het 
kader van dit onderzoek uitgevoerde internetenquête. In hoofdstuk 5 wordt een over-
zicht gegeven van de momenteel in Nederland toegepaste VVE-programma’s en hun 
implementatiekenmerken. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de vraag in hoeverre er, 
op korte en middellange termijn, sprake is van effecten van VVE op de schoolpresta-
ties van leerlingen van de aan het onderzoek deelnemende scholen. In hoofdstuk 7 
komen de resultaten van de dieptestudie aan bod. In hoofdstuk 8, tot slot, wordt een 
samenvatting gegeven en worden de conclusies en aanbevelingen besproken. 
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2 Effectiviteitskenmerken van voor- en  
vroegschoolse educatie 

Zowel internationaal als in Nederland is onderzoek gedaan naar kenmerken van 
voor- en vroegschoolse educatie die bijdragen aan de effectiviteit ervan. Een aantal 
van deze kenmerken heeft vooral te maken met het programma dat gebruikt wordt. 
Wat is de pedagogisch-didactische benadering en op welke ontwikkelingsdomeinen 
richt het programma zich? Andere kenmerken zijn gekoppeld aan de uitvoerders. 
Wat is hun vooropleidingsniveau en hoe vindt de afstemming tussen de voor- en 
vroegschoolse periode plaats? De meeste kenmerken hebben echter te maken met 
zowel het programma als de uitvoeringscontext. Zo zijn er VVE-programma’s die al-
leen een keurmerk geven aan scholen die het programma binnen bepaalde rand-
voorwaarden uitvoeren, terwijl andere programma’s de uitvoerders hierin volledig vrij 
laten. Daarnaast hangt het bijvoorbeeld sterk van het programma af of er een goed 
systeem van observatie en/of toetsing ontwikkeld is. Maar uiteindelijk is het toch altijd 
aan de uitvoerders zelf of zij dit instrument ook daadwerkelijk gebruiken en op een 
goede en effectieve wijze inzetten. 

In dit hoofdstuk worden VVE-kenmerken besproken die effectief zijn gebleken in in-
ternationaal en/of Nederlands onderzoek. Daarbij wordt telkens voor ieder kenmerk 
besproken wat in de Nederlandse context van VVE verwacht wordt. Daarbij is met 
name gekeken naar de Regeling Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) (OCW, 
2000), het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbe-
leid (OAB) 2006-2010 (OCW, 2006a) en het Experimenteel Toetsingskader Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (Inspectie van het Onderwijs, 2006). Ook wordt kort aange-
geven in hoeverre het betreffende kenmerk in Nederlandse VVE-programma’s ver-
werkt is. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de Nederlandse VVE-programma’s 
afzonderlijk.  

2.1 Pedagogisch-didactische benadering 

In een internationale meta-analyse van evaluatieonderzoeken naar de effectiviteit 
van VVE-programma’s maken Leseman et al. (1998) onderscheid tussen ontwikke-
lingsgerichte en programmagestuurde benaderingen. Ontwikkelingsgerichte pro-
gramma’s zijn kindvolgend en geven veel ruimte voor het eigen initiatief van het kind, 
hebben veel vrije activiteiten binnen een globaal gestructureerd dag-, week-, en 
jaarschema, leggen de nadruk op eigen tempo en individuele instructie en zien de 
leerkracht in hoge mate als begeleider (‘meespelen’) (Leseman et al., 1998; Veen, 
Fukkink & Roeleveld, 2006). Bij programmagestuurde benaderingen ligt de nadruk 
op het initiatief van de leidster of leerkracht. Deze bepaalt de orde van de dag en    
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instrueert volgens een sterk voorgestructureerd inhoudelijk programma. Instructie 
vindt vaak in de grote groep plaats (Leseman et al., 1998). Er bestaan in de literatuur 
verschillende opvattingen over welke pedagogisch-didactische benadering de beste 
is. In hun meta-analyse vonden Leseman et al. (1998) dat kindvolgende, ontwikke-
lingsgerichte programma’s in de drie ontwikkelingsdomeinen intelligentie-cognitie, 
taal en ontwikkelende geletterdheid, en sociaal-emotionele ontwikkeling iets effectie-
ver waren dan programmagestuurde programma’s. 

De Regeling VVE (OCW, 2000) en het Besluit OAB (OCW, 2006a) doen geen uit-
spraak over welke specifieke pedagogisch-didactische benadering de beste is. Wel 
wordt aangegeven dat scholen een VVE-programma moeten gebruiken dat didac-
tisch goed onderbouwd is. Bovendien moet het programma gericht zijn op intensieve 
begeleiding van kinderen.  

Als gevolg van deze laatste voorwaarde hebben alle Nederlandse VVE-programma’s 
een component ontwikkeld voor het bijhouden van de individuele ontwikkeling van 
kinderen en het werken in kleine groepen en/of op individueel niveau. Alle program-
ma’s zijn dus in elk geval tot op zekere hoogte ontwikkelingsgericht. Desalniettemin 
is er een onderscheid te maken tussen programma’s die volledig ontwikkelingsge-
richt zijn en programma’s die in eerste instantie programmagestuurd zijn maar die 
daarnaast ook meer ontwikkelingsgericht werken met bijvoorbeeld tutoring. 

2.2 Ontwikkelingsgebieden 

Integrale programma’s zijn programma’s die gericht zijn op meerdere ontwikkelings-
domeinen. Specifieke programma’s zijn primair gericht op bepaalde domeinen, zoals 
Nederlandse taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling of voorlezen (Dekker, De Fijter 
& Veen, 2000). Leseman et al. (1998: 137) observeren dat er in de literatuur verschil-
lende opvattingen zijn over de vraag of integrale dan wel specifieke programma’s ef-
fectiever zijn. Integrale programma’s zouden effectiever zijn omdat onderwijskansen 
van meer dan één factor afhangen. Specifieke programma’s zouden daarentegen be-
ter zijn omdat ze minder complex zijn en beter geformuleerde doelstellingen hebben, 
zodat de implementatie beter bewaakt kan worden en middelen en energie gericht 
kunnen worden ingezet. Leseman et al. (1998: 149) concluderen op basis van de in 
paragraaf 2.1 genoemde meta-analyse, dat integrale programma’s effectiever zijn in 
het domein intelligentie-cognitie, terwijl in de domeinen taal en geletterdheid en soci-
aal-emotionele ontwikkeling geen verschillen geconstateerd werden. Ook Ramey & 
Ramey (1998) beschrijven verschillende studies in de Verenigde Staten waarin aan-
getoond is dat integrale programma’s effectiever zijn. 

De Regeling VVE (OCW, 2000) en het Besluit OAB (OCW, 2006a) stellen geen 
voorwaarden aan de ontwikkelingsgebieden voor VVE-programma’s. Wel wordt aan-
gegeven dat het doel van de regeling is om ontwikkelingsachterstanden in groep 3 in 
het algemeen en taalachterstanden in het bijzonder te voorkomen. In het Experimen-
teel Toetsingskader VVE (Inspectie van het Onderwijs, 2006) wordt wel ingegaan op 
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de verschillende ontwikkelingsgebieden die in VVE-programma’s aan bod kunnen 
komen: persoonlijke en emotionele ontwikkeling, motorische en creatieve ontwikke-
ling, sociale ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en taalontwikkeling. Wanneer er in 
aanvulling op het VVE-programma een versterkend (taal)programma wordt aange-
boden, wordt dit is als sterk punt geëvalueerd.  

Alle in deze studie onderzochte VVE-programma’s richten zich op meerdere ontwik-
kelingsgebieden. Enkele programma’s leggen meer nadruk op taal of bieden compo-
nenten voor specifieke ontwikkelingsgebieden facultatief aan.  

2.3 Intensiteit en doorgaande lijn 

Uit verschillende internationale studies blijkt dat programma-intensiteit van invloed is 
op de (lange-termijn-)effecten van VVE-programma’s (cf. Ramey & Ramey, 1998; 
Leseman et al., 1998; Leseman, 2002; Leseman & Blok, 2004; Blok et al., 2005). De 
intensiteit van een programma wordt bepaald door de duur of looptijd van het pro-
gramma en door het aantal contacturen per week. Blok et al. (2004) citeren verschil-
lende studies waarin aangetoond is dat de duur van een programma effect heeft op 
de lange termijn, waarbij telkens de conclusie is: hoe langer de looptijd, hoe effectie-
ver. Het is daarbij met name van belang dat het programma doorloopt van voor- naar 
vroegschool. Ook een doorgaande lijn naar groep 3 en later blijkt bij te dragen aan 
effectiviteit (Reynolds, 1998). Een recent Amerikaans onderzoek naar de intensiteit 
van het onderwijsaanbod is dat van Robin, Frede & Barnett (2006). Zij vergeleken de 
uitkomsten van kinderen die deelnemen aan een programma dat 8 uur per dag en 45 
weken per jaar in beslag neemt met de uitkomsten van kinderen die deelnemen aan 
een programma dat 3 uur per dag en 41 weken per jaar in beslag neemt. Alle overige 
variabelen in hun onderzoek waren gelijk. De resultaten laten zien dat de kinderen 
die deelnamen aan het uitgebreidere programma significant meer leerwinst hadden 
wat betreft woordenschat en vroege rekenvaardigheden. Ramey & Ramey (1998), 
Leseman (2002) en Leseman & Blok (2004) wijzen op het belang van de doorgaande 
leerlijn, dat wil zeggen op het belang van continuïteit tussen het aanbod in de voor- 
en vroegschoolse fase en het formele onderwijsaanbod vanaf groep 3. Leseman 
(2002) refereert daarbij aan onderzoek van Lee & Loeb (1995) die concludeerden dat 
“(…) a substantial part of the fading out of programme effects is attributable to (...) 
worse post-intervention conditions.” (Leseman, 2002: 30).  

In de Regeling VVE (OCW, 2000) werd aangegeven dat het een VVE-programma 
“intensief” moet zijn. In de verantwoording van deze Regeling (OCW, 2001a) is deze 
intensiteit nader gespecificeerd in termen van deelname gedurende minimaal vier 
dagdelen per week. In het Besluit OAB (OCW, 2006a) is de intensiteit in de voor-
schoolse periode gewijzigd in drie dagdelen per week. In de toelichting wordt echter 
opgemerkt dat de financiering deelname van vier dagdelen per week mogelijk maakt. 
In het schooljaar 2006-2007 zijn twee dagdelen per week ook toegestaan. Aangezien 
vrijwel alle kinderen in groep 1 en 2 acht dagdelen per week naar school gaan, is hier 
met name het aantal dagdelen met dubbele bezetting van belang voor de intensiteit 
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(zie 2.4). Met betrekking tot de doorgaande leerlijnen is vastgelegd in de Regeling 
VVE (OCW, 2000) en het Besluit OAB (OCW, 2006a) dat programma’s vanaf de leef-
tijd van twee of drie jaar gebruikt kunnen worden en door moeten lopen tot en met 
groep 2 van de basisschool (OCW, 2000; OCW, 2006a). Het Besluit OAB geeft aan 
dat doelgroepkinderen in de voorschoolse periode minimaal een jaar aan een VVE-
programma moeten deelnemen. Bovendien bepaalt het besluit dat de verantwoorde-
lijkheid voor de afstemming tussen de voorschoolse en de vroegschoolse uitvoerders 
bij de gemeenten ligt. Over een doorgaande lijn naar groep 3 is niets vastgelegd.  

Als gevolg van deze regelingen hebben alle VVE-programma’s een component voor 
peuters en een voor kleuters. Een aantal programma’s bestond al voor groep 1 en 2 
en heeft in het kader van VVE een uitbreiding voor peuters ontwikkeld. Een enkel 
programma had reeds een doorgaande lijn naar de hogere groepen van het basison-
derwijs. De andere programma’s zijn recentelijk gestart met het ontwikkelen van on-
derdelen voor groep 3 en hogere groepen, die gebruikt kunnen worden naast be-
staande lesmethodes. 

2.4 Groepsgrootte, dubbele bezetting en kind-stafratio 

Een beperkte groepsgrootte, een voldoende bezetting en, als mogelijke consequen-
tie daarvan, een gunstige kind-stafratio worden in alle, voor onderhavig onderzoek 
bekeken internationale overzichtsstudies als belangrijke randvoorwaarden voor de 
effectiviteit van VVE beschouwd (Leseman et al., 1998; Phillips et al., 2000; Lese-
man, 2002; Leseman & Blok, 2004; Barnett, Schulman & Shore, 2004; Harskamp, 
2004). Barnett, Schulman & Shore (2004) laten bijvoorbeeld zien dat er alleen een 
aanzienlijk positief effect behaald kan worden in voor- en vroegschoolse educatie 
wanneer er niet meer dan 15 kinderen in een klas zitten en de kind-stafratio niet ho-
ger is dan 7,5:1. Ook voor de Nederlandse situatie werd een positief effect van een 
gunstige kind-stafratio vastgesteld (Van Steensel, 2006). De verklaring voor dit effect 
ligt volgens Burchinal et al. (2000) aan het feit dat de kans op stimulerende interac-
ties groter wordt, naarmate een leidster zich kan concentreren op een beperkter aan-
tal kinderen. Dickinson & Smith (1994) laten zien dat het juist deze interacties zijn die 
de effecten van centrumbezoek bepalen.  

Aan de groepsgrootte worden in de Regeling VVE (OCW, 2000) en het Besluit OAB 
(OCW, 2006a) geen eisen gesteld. Wel staat er in verschillende regelingen over peu-
terspeelzaalwerk (samengevat in het Experimenteel Toetsingskader VVE, Inspectie 
van Onderwijs, 2006) dat peuterspeelzaalgroepen niet groter mogen zijn dan vijftien 
kinderen. Bovendien is er vastgelegd dat er minimaal één beroepskracht en één be-
geleider per groep aanwezig moeten zijn. Wanneer het doel van de peuterspeelzaal 
is om kinderen met ontwikkelingsachterstanden te ondersteunen, moeten er mini-
maal twee beroepskrachten per groep zijn. Aan de vroegschoolse uitvoering van 
VVE worden geen specifieke eisen gesteld inzake de groepsgrootte, het inzetten van 
dubbele bezetting en de kind-stafratio. Ook het Experimenteel Toetsingskader VVE 
(Inspectie van het Onderwijs, 2006) gaat hier niet op in. 
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Verschillende programma’s doen suggesties over de maximale groepsgrootte, het 
aantal dagdelen dubbele bezetting en de kind-stafratio. Vanwege de nadruk op in-
tensieve begeleiding van kinderen is bij het bij veel programma’s echter nodig dat er 
dubbele bezetting is of er een tutor ingezet kan worden. Slechts één programma stelt 
een specifieke groepsgrootte en minimaal vier dagdelen dubbele bezetting daadwer-
kelijk als voorwaarde voor het uitreiken van het programmakeurmerk. 

2.5 Ouderbetrokkenheid 

De opname van ouderactiviteiten wordt door verschillende onderzoekers als een fac-
tor beschouwd die potentieel bijdraagt aan het rendement van VVE-programma’s 
(Leseman, 2002; Harskamp, 2004). Uit bestudeerde meta-analyses en overzichts-
studies komt evenwel een gemengd beeld naar voren. Frede (1995) concludeert op 
basis van een (narratieve) review dat effectieve (centrum)interventies doorgaans 
worden gekenmerkt door actieve ouderparticipatie. Blok et al. (2005) constateerden 
een significant effect van het trainen van zogenaamde ‘parenting skills’ binnen de 
context van centrumgerichte VVE-programma’s. White, Taylor & Moss (1992), daar-
entegen, stelden vast dat deelname aan centrumprogramma’s met een oudercom-
ponent niet tot wezenlijk grotere effecten leidde dan deelname aan centrumpro-
gramma’s zonder zo’n component.  

In de Regeling VVE (OCW, 2000) en het Besluit OAB (OCW, 2006a) wordt geen 
aandacht besteed aan de manier waarop centrumgerichte programma’s ouders zou-
den moeten betrekken bij VVE. In het Experimenteel Toetsingskader VVE (Inspectie 
van het Onderwijs, 2006) wordt wel ingegaan op de relatie met de ouders. Hierbij 
gaat het onder andere om informatievoorziening, de betrokkenheid van de ouders bij 
de VVE-activiteiten, het inspelen op de thuistaalsituatie, pedagogische begeleiding 
van de ouders en het thuis uitvoeren van VVE-activiteiten.  

VVE-programma’s kunnen ouderbetrokkenheid stimuleren door het aanbieden van 
ouderonderdelen. Vrijwel alle programma’s besteden in meer of mindere mate aan-
dacht aan ouders, bijvoorbeeld door het stimuleren van het verspreiden van inhoude-
lijke ouderbrieven rond de thema’s van het programma, het stimuleren van inloop-
momenten en thuisactiviteiten of het uitgeven van ouderboeken rond het programma, 
soms ook in verschillende allochtone thuistalen.  

2.6 Observatie en toetsing 

Harskamp (2004) wijst op het belang van de monitoring van de ontwikkeling van kin-
deren door middel van de inzet van een observatie- en/of toetssysteem. Van Steen-
sel (2006) constateerde dat de inzet van observatiemiddelen kenmerkend was voor 
‘professionele’ voorschoolse kindercentra. Ook in implementatiestudies van Neder-
landse VVE-programma’s (De Goede & Reezigt, 2001; Veen, Roeleveld & Van  
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Daalen, 2005; Veen, Fukkink & Roeleveld, 2006) werd gekeken naar het gebruik van 
observatie-/toetssystemen en de bekwaamheid van leidsters/leerkrachten in de om-
gang daarmee.  

In de Regeling VVE (OCW, 2000) en het Besluit OAB (OCW, 2006a) wordt geen 
aandacht besteed aan de manier waarop de kinderen systematisch geobserveerd 
en/of getoetst zouden moeten worden. In het Experimenteel Toetsingskader VVE 
(Inspectie van het Onderwijs, 2006) wordt er wel op ingegaan. Kwaliteitscriteria die 
genoemd worden, zijn ‘de leidster volgt regelmatig en systematisch de ontwikkeling 
van alle kinderen’, ‘de leidster volgt regelmatig en systematisch de taalontwikkeling 
van alle kinderen’ en ‘de signalerings- en diagnose-instrumenten van de voor- en 
vroegschool sluiten op elkaar aan’. 

Met name bij ontwikkelingsgerichte VVE-programma’s speelt observatie een grote 
rol, aangezien daar het aanbod voor de kinderen steeds op aangepast moet worden. 
De andere Nederlandse VVE-programma’s hebben echter eveneens observatiesys-
temen en/of toetsen ontwikkeld. 

2.7 Professionaliteit uitvoerders 

Professionaliteit van uitvoerders wordt in vrijwel alle overzichtsstudies genoemd als 
een factor die van belang is voor de effectiviteit van VVE (Leseman et al., 1998; 
Leseman, 2002; Leseman & Blok, 2004; Harskamp, 2004). Ook in de voor onderha-
vig onderzoek bestudeerde afzonderlijke effectstudies blijkt er telkens een relatie 
tussen VVE-effecten en leidster-/leerkrachtdeskundigheid te zijn. Zo stelde Howes 
(1997) een positief verband vast tussen het opleidingsniveau van ‘child care’-
leidsters en de woordenschatontwikkeling van kinderen. Burchinal et al. (2000) von-
den een relatie tussen opleidingsniveau en talige en cognitieve ontwikkeling, hoewel 
die relatie beperkt bleef tot de meisjes in hun steekproef. Op basis van Nederlandse 
studies kunnen, met betrekking tot professionaliteit, drie operationalisaties worden 
onderscheiden: de algemene vooropleiding van de uitvoerders, de programmaspeci-
fieke training die de uitvoerders hebben gehad en het volgen van programmaspeci-
fieke of algemene na- en bijscholing.  

In het Besluit OAB (OCW, 2006a) staat in de definitie van voorschoolse educatie on-
der andere dat deze educatie verzorgd wordt door “gekwalificeerd personeel”. Dit is 
te verstaan tegen de achtergrond van het peuterspeelzaalwerk in Nederland, waar 
de leidsters oorspronkelijk vaak vrijwilligers waren met weinig professionele scholing. 
Onduidelijk blijft in het besluit of kwalificatie gaat over het opleidingsniveau van de 
uitvoerders, over programmaspecifieke certificering of over algemene na- en bijscho-
ling. Het Experimenteel Toetsingskader VVE (Inspectie van het Onderwijs, 2006) 
maakt een onderscheid tussen algemene vooropleiding, wat daar ‘kwalificatie’ ge-
noemd wordt en programmaspecifieke training, ‘certificering’. 
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Aangezien er geen voorwaarden gesteld worden aan de inhoud van de specifieke 
trainingen, verschillen de Nederlandse VVE-programma’s sterk in de inhoud en in-
tensiteit van de trainingen die aangeboden worden. Een groot verschil is er met na-
me tussen programma’s die het succesvol afronden van een training als voorwaarde 
voor certificering stellen en programma’s die in principe uitgevoerd kunnen worden 
wanneer een school de materialen aanschaft.  

2.8 Beleidsplannen 

Peuterspeelzalen kunnen hun pedagogisch-didactische uitgangspunten vastleggen 
in een zogenaamd pedagogisch beleids- of werkplan (cf. Weterings, 2001). Van 
Steensel (2006) onderzocht de structurele kwaliteit van voorschoolse kindercentra en 
vond dat de aanwezigheid van een dergelijk plan de voornaamste indicator was voor 
de mate waarin centra zich hadden geprofessionaliseerd: de centra met een peda-
gogisch beleidsplan hadden significant kleinere groepen, meer volwassenen per 
groep (en bijgevolg een gunstiger kind-stafratio) en vaker leidsters met een relevante 
vooropleiding dan de centra zonder een plan. Bovendien werden er in de eerstge-
noemde centra meer deskundigheidsbevorderende cursussen en ouderactiviteiten 
georganiseerd, was er meer contact met andere instellingen en meer teamoverleg, 
en werden er vaker observatiemiddelen ingezet. Ook voor basisscholen geldt dat het 
werken aan de hand van opgestelde beleidsplannen kenmerkend is voor effectief 
onderwijs (Scheerens, 2000). 

Het Experimenteel Toetsingskader VVE (Inspectie van het Onderwijs, 2006) stelt het 
hebben en regelmatig evalueren van pedagogische beleidsplannen als een van de 
kwaliteitskenmerken van effectieve VVE.  

Verschillende VVE-programma’s hebben de achterstandsproblematiek als uitgangs-
punt voor hun werkwijze, hoewel er ook programma’s zijn die zich expliciet richten op 
“alle kinderen”. In de toelichting op de programma’s en de programmaspecifieke trai-
ningen wordt aandacht besteed aan deze onderwerpen. Concrete aanbevelingen 
met betrekking tot het opstellen van beleidsplannen en de uitvoering daarvan worden 
echter niet gedaan.  

2.9 Algemene schoolkenmerken 

Naast de effectiviteitskenmerken van VVE die hierboven besproken zijn, zijn er ook 
algemene schoolkenmerken die mogelijk een rol spelen bij de effectiviteit van het 
VVE-programma dat op die school wordt uitgevoerd. In deze paragraaf worden vier 
effectieve schoolkenmerken besproken: daadkracht van de schoolleiding, consensus 
binnen het team over de uitgangspunten en doelen, nascholingsplannen voor de uit-
voerders en de verwachtingen die gekoesterd worden van de leerlingen. Als uit-
gangspunt voor deze bespreking is het UNESCO-rapport over effectief onderwijs van 
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Scheerens (2000) gebruikt. In dit rapport wordt internationaal onderzoek besproken 
en worden concrete richtlijnen gegeven voor het verbeteren van onderwijseffectiviteit. 

2.9.1 Slagvaardigheid van de schoolleiding 
Uit diverse internationale en Nederlandse onderzoeken blijkt dat de daadkracht en 
slagvaardigheid van de schoolleiding invloed heeft op de effectiviteit van een school. 
Een sterke schoolleiding is actief bezig met de inhoud en evaluatie van het onderwijs 
en is gericht op de primaire functie van het onderwijs, namelijk het bereiken van leer-
doelen door leerlingen. Deze daadkracht blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de school-
leiding inhoudelijke onderwerpen tijdens teambijeenkomsten centraal stelt. Een 
daadkrachtige schoolleiding verzandt niet in bijzaken, maar weet de kerndoelen van 
het onderwijs op gedegen en effectieve wijze te realiseren.  

2.9.2 Consensus binnen het team over uitgangspunten en doelen 
Effectieve scholen hebben een team dat het in grote lijnen eens is over de uitgangs-
punten en doelen van het onderwijs, alsmede de werkwijze op de school. Deze con-
sensus blijkt ondermeer uit de houding van de individuele teamleden. Consensus 
kan bevorderd worden via regelmatig inhoudelijk overleg, door de teamleden bij be-
slissingen te betrekken en met het instellen van werkgroepen rond belangrijke the-
ma’s. Ook het gezamenlijk opstellen en bijwerken van beleidsplannen draagt bij aan 
de consensus. Ten slotte speelt ook informeel contact tussen de teamleden een rol 
bij het bereiken van eensgezindheid over visies en (didactische) uitvoering. 

2.9.3 Nascholingsplannen voor de uitvoerders 
Belangrijk voor algemene schooleffectiviteit is het voeren van een goed personeels-
beleid, dat gericht is op begeleiding en waardering van de staf en professionalisering 
van het team. Belangrijk daarbij is dat er een doordracht plan van nascholing is, bij 
voorkeur vastgelegd in individuele nascholingsplannen voor teamleden of zoge-
naamde persoonlijke ontwikkelingsplannen (POPs). Hierbij is uiteraard ook daad-
kracht bij de uitvoering van de plannen belangrijk. 

2.9.4 Verwachtingen ten aanzien van de leerlingen 
Het is van belang voor effectief onderwijs dat er op scholen een ordelijke en veilige 
sfeer heerst. Daarnaast is het belangrijk dat de werksfeer voor de leerlingen positief 
is. De erkenning van positieve kwaliteiten en prestaties staan daarbij centraal. Het is 
belangrijk om hoge en duidelijk geoperationaliseerde verwachtingen te koesteren van 
leerlingen en de duidelijk leerdoelen te stellen. Zo leren leerlingen dat hard werken 
loont. Belangrijk hierbij is vooral de rol van de individuele leerkrachten, hoewel ook 
de houding van de schoolleiding van belang is. 
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2.10 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is gekeken naar kenmerken waarvan is vastgesteld dan wel wordt 
aangenomen dat ze bijdragen aan de effectiviteit van voor- en vroegschoolse educa-
tie. Een overzicht van deze kenmerken staat in Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Effectiviteitskenmerken van VVE 
Adequate pedagogisch-didactische benadering 
Gerichtheid op meerdere ontwikkelingsdomeinen 
Intensiteit van minimaal drie (beter is vier) dagdelen per week 
Doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse periode 
Doorgaande lijn naar groep 3 en later 
Kleine groepen en dubbele bezetting (gunstige kind-stafratio) 
Ouderbetrokkenheid 
Regelmatige evaluatie middels observatie- en/of toetsingsmethoden 
Professionaliteit uitvoerders (algemeen, programmaspecifiek) 
Opstellen en evalueren van beleidsplannen 
Algemene schoolkenmerken 

 Slagvaardige schoolleiding 
 Consensus binnen het team over uitgangspunten en doelen 
 Nascholingsplannen voor de uitvoerders 
 Hoge verwachtingen ten aanzien van de leerlingen 

 

In het onderhavige onderzoek is aan de hand van een internetenquête en diepte-
interviews onderzocht in hoeverre de uitvoering van VVE in Nederland aan deze 
kenmerken voldoet. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de vraag in hoeverre 
Nederlandse VVE-programma’s deze kenmerken in hun aanpak gestalte geven.  
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3 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

In dit hoofdstuk worden de opzet en uitvoering van het onderzoek naar de uitvoering 
en effectiviteit van Nederlandse VVE-programma’s beschreven. Allereerst worden 
nogmaals de doelstellingen, de onderzoeksvragen en de opzet van het onderzoek 
samengevat. Vervolgens wordt per onderzoeksfase beschreven op de welke wijze de 
dataverzameling heeft plaatsgevonden.  

3.1 Inleiding 

Zoals beschreven in hoofdstuk 1 wordt beoogd om met het onderzoek de volgende 
onderzoeksvragen te beantwoorden: 

• In hoeverre dragen momenteel gebruikte VVE-programma’s – op korte en mid-
dellange termijn – bij aan het schoolsucces van achterstandsleerlingen? 

• Is er een relatie tussen effectiviteit, programmakenmerken, implementatieken-
merken en andere contextfactoren? 

 
Deze vragen zijn geoperationaliseerd in de volgende deelvragen: 

1. Zijn er op basis van internationale theorievorming en onderzoek enerzijds en 
empirische implementatiekenmerken anderzijds verschillende varianten van 
voor- en vroegschoolse programma’s te onderscheiden (in termen van doelstel-
ling, visie, doelgroep en wijze van uitvoering)? 

2. Op hoeveel en welk type scholen worden deze VVE-programma’s gebruikt en is 
er daarbij sprake van specifieke school- en klascondities?  

3. Welke als relevant voor effectiviteit beschouwde kenmerken van programma-
implementatie zijn gerelateerd aan de schoolresultaten van deelnemende leer-
lingen en is er daarbij al dan niet sprake van uitdoving? 

4. Is er sprake van programma-implementatiekenmerken die meer of minder ge-
schikt zijn voor specifieke doelgroepen; zijn er in dat opzicht ‘best practice’ voor-
beelden? 

5. In hoeverre biedt internationale kennis op dit gebied verdieping en verklaringen 
voor de Nederlandse context? 
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Ter beantwoording van deze deelvragen is het onderzoek uitgevoerd in de volgende 
drie fasen: 

 Onderzoeksfase 1: Literatuuronderzoek en documentanalyse (ter beantwoording 
van de deelvragen 1 en 5) 

 Onderzoeksfase 2: Analyse van bestaande databestanden in combinatie met 
survey-onderzoek (ter beantwoording van de deelvragen 2, 3 en 4) 

 Onderzoeksfase 3: Casusbestuderingen (ter verdieping van de beantwoording 
van deelvraag 4) 

 
In de rest van dit hoofdstuk worden deze drie fasen toegelicht. In paragraaf 3.2 wordt 
het literatuuronderzoek beschreven. In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op de gebruikte 
databestanden en de opzet van het survey-onderzoek, alsmede de representativiteit 
van de verschillende onderzoeksgroepen. In paragraaf 0 wordt besproken op welke 
wijze de casusbestuderingen zijn uitgevoerd en paragraaf 3.5 geeft een overzicht 
van de in de verschillende onderzoeksfasen bestudeerde onderwerpen.  

3.2 Onderzoeksfase 1: Literatuuronderzoek en documentanalyse 

Ter voorbereiding op onderzoeksfase 2, waarin een antwoord wordt gezocht op de 
vraag of er binnen de context van het Nederlandse VVE-beleid een relatie bestaat 
tussen effectiviteit van VVE, programmakenmerken en implementatiekenmerken, is 
in de eerste onderzoeksfase een inventarisatie gemaakt van dergelijke kenmerken. 

Allereerst is nagegaan van welke VVE-kenmerken wetenschappelijk onderzocht is of 
deze al dan niet bijdragen aan effectiviteit. Het verslag van dit deel van het literatuur-
onderzoek is reeds aan de orde geweest in hoofdstuk 2. Vervolgens is op basis van 
(inter)nationale literatuur en beschrijvingen van VVE-programma’s nagegaan of het 
mogelijk is een programmatypologie te ontwikkelen. Daarbij is met name gekeken 
naar de variabelen die differentiërend zijn voor de VVE-programma’s die worden ge-
bruikt door de scholen die aan de internetenquête hebben deelgenomen (zie para-
graaf 3.3.2)4. Een beschrijving van de verschillende variabelen en een verantwoor-
ding daarvan ten behoeve van de (ontwikkelde) programmatypologie zijn opgenomen 
in hoofdstuk 5. 

Tot slot zijn de momenteel in Nederland beschikbare VVE-programma’s geïnventari-
seerd en op basis van een inhoudelijke analyse onder de programmatypologie ge-
plaatst. Bij deze inventarisatie is onder meer gebruik gemaakt van de Keuzegids 
VVE (Dekker, De Fijter & Veen, 2000), de Monitor VVE (Jepma, Kooiman & Van der 
Vegt, 2007) en relevante verzamelsites en (overzichten van) ontwikkelaars/uitgevers 
van VVE-programma’s.  

                                                           
4  De inventarisatie van de verschillende differentiërende kenmerken heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de 

constructie van de internetenquête, zodat deze inventarisatie (mede) kon dienen als beslissingsinstrument 
voor het al dan niet opnemen van verschillende programma’s in de enquête. 
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3.3 Onderzoeksfase 2: Analyse van bestaande databestanden in combinatie 
met survey-onderzoek  

Ter beantwoording van de deelvragen 2, 3 en 4 is een relatie gelegd tussen de 
volgende gegevens: 

• Schoolgegevens over deelname aan VVE-programmatypen zoals die op basis 
van de literatuurstudie zijn onderscheiden; 

• Schoolgegevens over de implementatiekwaliteit van de betreffende 
programma’s; 

• Schoolsuccesgegevens op de korte en middellange termijn (zowel op school- als 
op leerlingniveau). 

Om deze relatie te kunnen leggen, is gebruik gemaakt van twee soorten 
databestanden. Op de eerste plaats is gebruik gemaakt van bestaande 
databestanden van het PRIMA-cohortonderzoek, te weten PRIMA 5 (schooljaar 
2002-2003) en PRIMA 6 (schooljaar 2004-2005). De informatie die uit deze 
bestanden gebruikt is, wordt beschreven in paragraaf 3.3.1.  

Omdat in de vragenlijsten die ten grondslag liggen aan de PRIMA-bestanden nauwe-
lijks vragen zijn gesteld over de feitelijke implementatie van programma’s5 en omdat 
in deze vragenlijsten een categorisering is gebruikt die onvoldoende recht doet aan 
genoemde variëteit in VVE-programma’s (veel PRIMA-6-scholen (53%) gaven dan 
ook aan ‘overige’ programma’s te gebruiken; Van der Veen, Van der Meijden & 
Ledoux, 2006), is besloten een aanvullende dataverzameling uit te voeren. Ten 
behoeve hiervan is een vragenlijst ontwikkeld die, als internetenquête, afgenomen is 
onder PRIMA-scholen (zie paragraaf 3.3.2).  

3.3.1 PRIMA-data 
Sinds het schooljaar 1994-1995 wordt het cohortonderzoek Primair Onderwijs (PRI-
MA) uitgevoerd. In dit cohortonderzoek worden binnen basisscholen verschillende 
jaargroepen (cohorten) tegelijk onderzocht en gevolgd in hun gang door het onder-
wijs. Om de twee jaar worden de leerlingen uit groep 2, 4, 6 en 8 van de deelnemen-
de scholen getoetst en wordt informatie verzameld over kenmerken van de scholen, 
het onderwijs en de achtergronden van de leerlingen.  

Zoals eerder vermeld, is in dit onderzoek gebruik gemaakt van gegevens die be-
schikbaar zijn uit de vijfde meting van PRIMA (schooljaar 2002-2003) en de zesde 
meting van PRIMA (schooljaar 2004-2005). De totale steekproef van scholen bestaat 
uit een representatieve steekproef en een aanvullende steekproef, waarin achter-
standsscholen (en -leerlingen) oververtegenwoordigd zijn. Omdat in dit onderzoek de 
samenhang tussen (implementatiekenmerken van) VVE en schoolresultaten centraal 

                                                           
5  Gegevens als groepsgrootte en dubbele bezetting zijn wel beschikbaar, maar alleen voor groep 2. 
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staat, en VVE met name gericht is op achterstandsscholen en - leerlingen, zijn de 
analyses uitgevoerd op de totale steekproef van leerlingen uit groep 2 (PRIMA 5 en 
6) en groep 4 (PRIMA 6).  

De PRIMA-bestanden bevatten veel informatie op zowel leerling- als schoolniveau. 
Om uitspraken te kunnen doen over de effecten van voor- en vroegschoolse educa-
tie, zijn de volgende gegevens uit de PRIMA-bestanden gebruikt6: 

1. Schoolsuccesgegevens: 

a. Taal: in groep 2 wordt de toets Taal voor kleuters afgenomen, in 
groep 4 de taaltoets, beide komen uit het Cito-Leerlingvolg-
systeem.  

b. Rekenen: in groep 2 wordt de toets Ordenen afgenomen, in groep 
4 de toets Rekenen/Wiskunde M4, eveneens uit het Cito-Leerling-
volgysteem. 

De scores op de verschillende toetsen per leerjaar zijn vergelijkbaar gemaakt door 
kalibratie-onderzoek (zie Vierke, 1995). Van de toetsen zijn zowel ruwe scores als 
vaardigheidsscores beschikbaar. Voor dit onderzoek is zowel voor taal als voor 
rekenen gebruik gemaakt van de vaardigheidsscores, omdat daaraan in de 
onderwijspraktijk de meeste waarde wordt gehecht en ze daar ook voor de beslissing 
voor extra ondersteuning worden gebruikt. 

Werkhouding: deze schaal is onderdeel van het leerlingprofiel dat door de leerkracht 
is ingevuld. Deze gegevens zijn in beide bestanden bekend voor groep 2 en groep 4. 

Voor een uitgebreide verantwoording van de toetsen en leerkrachtoordelen wordt 
verwezen naar de basisrapportages van het PRIMA-cohortonderzoek (zie Driessen, 
Van Langen & Vierke 2004, 2006; Van der Veen, Van der Meijden & Ledoux, 2004, 
2006). 

2. Aanvullende schoolgegevens. In de PRIMA-bestanden is uitgebreide infor-
matie opgenomen over de PRIMA-scholen. In dit onderzoek zullen de vol-
gende variabelen ter controle in de statistische analyses worden opgeno-
men: 

a. Gemiddeld aantal leerlingen op school (op laatste teldatum); 

b. Gemiddeld leerlinggewicht: dit is een maat voor de leerlingpopula-
tie van de school op basis van de leerlinggewichten. De score 
‘laag’ staat voor scholen met vrijwel geen doelgroepleerlingen van 

                                                           
6  Voor een uitgebreidere beschrijving en verantwoording van de gebruikte gegevens over schoolsucces, 

leerlingkenmerken en scholen wordt verwezen naar de publicaties van het PRIMA cohort (Driessen, Van 
Langen & Vierke 2004, 2006; Van der Veen, Van der Meijden & Ledoux, 2004, 2006) 
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het onderwijsachterstandenbeleid (OAB), de score ‘midden’ is voor 
scholen met veel meer doelgroepleerlingen, de score ‘hoog’ is voor 
scholen met veel doelgroepleerlingen, waar onder andere alle 
zwarte scholen onder vallen; 

c. Hoeveelheid extra formatie en middelen (in percentage); 

d. Gebruik van een leerlingvolgsysteem (alleen bekend voor PRIMA 
5); 

3. Aanvullende leerlinggegevens. Op leerlingniveau worden de volgende con-
trole-variabalen onderscheiden: 

a. Geslacht; 

b. Sociaal-economische status en etniciteit. Hiervoor wordt aangeslo-
ten bij de indeling in 5 SES-groepen die in PRIMA wordt gehan-
teerd:  

 LBO1: Beide ouders hebben maximaal een LBO-opleiding en 
zijn van Turkse of Marokkaanse herkomst; 

 LBO2: Beide ouders hebben maximaal een LBO-opleiding en 
zijn afkomstig uit andere landen dan Nederland, Turkije of Ma-
rokko (overige allochtonen); 

 LBO3: Beide ouders hebben maximaal een LBO-opleiding en 
zijn van Nederlandse herkomst (autochtoon); 

 MBO: De hoogst opgeleide ouder heeft maximaal een MBO-
opleiding; 

 HBO: De hoogst opgeleide ouder heeft een opleiding op HBO- 
of WO-niveau. 

 
c. Intelligentiescore. De IQ-test is alleen afgenomen bij leerlingen uit 

groep 4. In dit onderzoek kan derhalve alleen in de middellange-
termijnanalyses voor IQ gecontroleerd worden. 

De PRIMA-bestanden kennen drie belangrijke beperkingen voor onderhavig onder-
zoek. Op de eerste plaats is op schoolniveau weliswaar bekend of, en zo ja welk 
VVE-programma werd aangeboden in de schooljaren 2002-2003 en 2004-2005, 
maar de daarbij gebruikte categorisering van VVE-programma’s doet geen recht aan 
de variëteit van deze programma’s. Scholen is gevraagd of zij gebruik maken van Pi-
ramide, Kaleidoscoop, Basisontwikkeling, Taalplan Kleuters of van een ander pro-
gramma (Van der Veen, Van der Meijden & Ledoux, 2006). Andere, veelgebruikte, 
programma’s als Ko-totaal en Doe meer met Bas zijn hierin niet opgenomen. Daar-
naast zijn in de vragenlijsten die ten grondslag liggen aan de PRIMA-bestanden vrij-
wel geen vragen gesteld over de implementatie van het door de school gebruikte 
VVE-programma. Zoals eerder opgemerkt is daarom besloten een aanvullende     
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dataverzameling uit te voeren, waarin zowel gevraagd wordt naar het gebruikte pro-
gramma als naar de feitelijke implementatie daarvan (zie ook 3.3.2).  

Op de tweede plaats is in de PRIMA-data van de leerlingen (via ouderenquêtes) 
bekend of, en zo ja hoe lang en intensief ze een peuterspeelzaal hebben bezocht. 
Ook is bekend of deze peuterspeelzaal (ten tijde van het peuterspeelzaalbezoek van 
de leerlingen die in PRIMA 5 en 6 in groep 2 en 4 zaten) gebruik maakte van een 
VVE-programma (overigens zonder specificatie van het programma). Deze gegevens 
zijn echter, vanwege het grote aantal ontbrekende antwoorden van name allochtone 
ouders niet bruikbaar voor onderhavig onderzoek.  

Tot slot worden in de PRIMA-data alleen de normaalvorderende leerlingen gevolgd. 
Dit betekent dat van leerlingen die na de afname van PRIMA 5 bijvoorbeeld 
gedoubleerd hebben (en bijgevolg niet deelgenomen hebben aan PRIMA 6) geen 
PRIMA 6-gegevens beschikbaar zijn. Dit geldt overigens ook voor leerlingen die om 
andere redenen (bijvoorbeeld verhuizing of overplaatsing naar het speciaal 
onderwijs) zijn uitgevallen. Deze uitval van leerlingen heeft uiteraard consequenties 
voor de analyse van de effecten van vroegschoolse educatie op de middellange 
termijn. Hoewel een dergelijke uitval optreedt bij alle effectonderzoek dat gebruik 
maakt van schoolvorderingengegevens, zal de aard van de groep uitvallers in dit 
onderzoek nader worden geanalyseerd. De resultaten hiervan zijn beschreven in 
paragraaf 3.3.3. 

3.3.2 De internetenquête 
In het aanvullende survey-onderzoek – dat voorafgegaan is door een pilotstudie (zie 
verderop) – zijn in april-mei 2007 via een internetenquête gegevens verzameld over 
de (wijze van) uitvoering van de door de deelnemende scholen gebruikte VVE-
programma’s. In de enquête is een drietal aspecten bevraagd. 

1. Deelname aan VVE-programma’s. Scholen die gebruik maken van een VVE-
programma is gevraagd antwoord te geven op onder meer vragen over welk 
programma zij gebruiken, sinds wanneer zij dit programma gebruiken, of zij 
hierbij samenwerken met een peuterspeelzaal, en zo ja, of het hierbij al dan niet 
gaat om een inpandige peuterspeelzaal. Telkens is gevraagd naar de situatie 
ten tijde van PRIMA 5 (vier jaar geleden), naar de situatie ten tijde van PRIMA 6 
(twee jaar geleden) en naar de actuele situatie. Zoals eerder opgemerkt, doet de 
in PRIMA 5 en PRIMA 6 gebruikte categorisering van VVE-programma’s geen 
recht aan de variëteit van de programma’s. In overleg met het Nederlands Jeugd 
Instituut (dat verantwoordelijk is voor de databank effectieve jeugdinterventies) 
zijn de volgende VVE-programma’s (op basis van de definitie van VVE-
programma’s zoals die in hoofdstuk 1 is opgesteld) opgenomen in de internet-
enquête7: 

                                                           
7  Naast deze programma’s is ook de antwoordmogelijkheid ‘Anders, namelijk...’ opgenomen.  
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• Doe meer met Bas 
• Kaleidoscoop 
• KLLOS (Kind, Leidster, Leerkracht, Ouders samen) (combinatie van Kind 

in de Buurt en Speelplezier) 
• Ko-Totaal (combinatie van Puk & Ko en Ik & Ko) 
• Piramide 
• Samenspel 
• Startblokken van Basisontwikkeling 
 

Scholen die geen gebruik maken van een VVE-programma is gevraagd aan te geven 
of zij overwegen een VVE-programma te gaan invoeren en zo ja, welk programma 
dat dan is. 

 
2. Implementatiekenmerken. Aan de hand van de in de eerste fase van het 

onderzoek uitgevoerde literatuurstudie zijn implementatiekenmerken 
geselecteerd die mogelijkerwijs een relatie hebben met de effectiviteit van VVE-
programma’s. Deze zijn uiteraard alleen bevraagd bij de peuterspeelzaal-
basisschoolcombinaties of basisscholen die aangegeven hebben dat zij gebruik 
maken van een VVE-programma. 

• Intensiteit. De informanten is onder meer gevraagd aan te geven hoeveel 
dagdelen per week peuters kunnen deelnemen aan het VVE-programma in 
de peuterspeelzaal. 

• Professionaliteit van de uitvoerders. De informanten is gevraagd aan te 
geven wat het opleidingsniveau van de peuterleidsters is en of (en hoeveel) 
peuter- en kleuterleidsters een (VVE-)programmaspecifieke training hebben 
afgerond. 

• Ouderactiviteiten. Gevraagd is of, en zo ja in welke mate en op welke wijze, 
ouders betrokken worden bij de uitvoering van het VVE-programma op de 
basisschool.  

• Groepsgrootte, bezetting, kind-stafratio. De informanten is onder meer 
gevraagd aan te geven hoeveel leerlingen maximaal aanwezig zijn in een 
peuter- resp. kleutergroep, hoeveel leidsters resp. leerkrachten aanwezig 
zijn en hoe vaak en in welke mate er sprake is van dubbele bezetting. 

• Afstemming voor- en vroegschool. Informanten is gevraagd of, en zo ja, op 
welke wijze, er sprake is van (inhoudelijke) afstemming tussen de 
peuterspeelzaal en groep 1 en 2. 

• Afstemming VVE en hogere groepen basisschool. Informanten is gevraagd 
of, en zo ja, op welke wijze, er sprake is van (inhoudelijke) afstemming 
tussen VVE en groep 3 (en verder). 

• Monitoring. Gevraagd is of er in groep 1 en 2 gebruik gemaakt wordt van 
een toets-/observatiesysteem, en zo ja, of dit systeem al dan niet deel 
uitmaakt van het VVE-programma dat op de peuterspeelzaal en in de 
kleuterklas wordt uitgevoerd. 
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Ook voor deze implementatiekenmerken geldt dat de informanten gevraagd is aan te 
geven hoe deze momenteel worden ingevuld en hoe deze ingevuld zijn ten tijde van 
PRIMA 5 en ten tijde van PRIMA 6.  

3. Toekomstverwachting. De informanten die aangegeven hebben gebruik te 
maken van een VVE-programma is gevraagd aan te geven of de school van 
plan is het VVE-programma de komende jaren te blijven gebruiken, en zo nee, 
waarom niet. Daarnaast is de informanten naar hun oordeel gevraagd over een 
tiental beweringen die betrekking hebben op mogelijke problemen die in de 
toekomst kunnen ontstaan op het gebied van VVE. Hierbij kan gedacht worden 
aan zorgen omtrent de groepsgrootte, de (on)mogelijkheid tot dubbele bezetting, 
de mate van ouderbetrokkenheid en de mate van institutionele inbedding. 

De uitvoering van de enquête kent twee beperkingen. Op de eerste plaats is de 
enquête uitgezet onder VVE-coördinatoren die werkzaam zijn in het basisonderwijs. 
Aan hen zijn om organisatorische redenen ook de vragen over de peuterspeelzaal 
voorgelegd met daarbij de aantekening dat ze bij voorkeur de benodigde informatie 
daarover kunnen navragen bij de relevante peuterleidsters (zie verderop). Op de 
tweede plaats bevat de vragenlijst retrospectieve vragen, waarbij de informanten 
gevraagd wordt naar de situatie in schooljaar 2002-2003 en schooljaar 2004-2005. 

Om zicht te krijgen op (1) de beantwoordbaarheid van de retrospectieve vragen, (2) 
de beantwoordbaarheid (voor basisschoolleerkrachten) van vragen over de 
peuterspeelzaal en (3) de betrouwbaarheid van de door informanten gegeven 
informatie over de basisschoolsituatie in schooljaar 2002-2003 en schooljaar 2004-
2005, is begin april 2007 een pilotstudie uitgevoerd. Daarbij is een concept-enquête 
voorgelegd aan vijf informanten, die allen werkzaam zijn op basisscholen in Tilburg. 
Dit is gedaan omdat deze scholen in 2003 al eens geparticipeerd hebben in een 
onderzoek naar praktijkoordelen over de eerste implementatie van VVE-
programma’s in Tilburg (Coenraad, 2003). Hierdoor zijn objectieve VVE- en 
schoolgegevens van het schooljaar 2002-2003 van deze scholen bekend.  

Om zicht te krijgen op de beantwoordbaarheid van de vragen, is de pilotinformanten 
ook gevraagd hierop te reflecteren. Aan de hand van telefonische interviews is 
gebleken dat de informanten van mening waren dat de retrospectieve vragen goed te 
beantwoorden waren. Wel gaven sommigen aan dat zij hiervoor gebruik hadden 
moeten maken van interne verslagen. Ook melden enkele informanten dat zij tijdens 
het beantwoorden van vragen over de peuterspeelzaal contact hadden opgenomen 
met de betreffende peuterspeelzaalleidsters. Naar aanleiding van deze informatie is 
besloten om in de schriftelijke instructie bij de definitieve enquête (die samen met 
een inlogcode verzonden is naar alle informanten die hadden aangegeven mee te 
willen werken aan het onderzoek) een passage op te nemen waarin aangegeven 
wordt welke informatie in de enquête wordt bevraagd (zodat voorafgaand aan de 
beantwoording van de enquête de benodigde informatie verzameld kon worden) en 
waarin geadviseerd wordt waar nodig de enquête in te vullen samen met een 
medewerker van de peuterspeelzaal. 
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Om de betrouwbaarheid na te gaan van de door de informanten gegeven 
antwoorden op de retrospectieve vragen met betrekking tot de situatie in het 
schooljaar 2002-2003, zijn de in de concept-internetenquête gegeven antwoorden 
vergeleken met de situatiebeschrijvingen die opgenomen zijn in het onderzoek van 
Coenraad (2003). Uit deze vergelijking bleek dat de gegeven antwoorden in zeer 
hoge mate overeenkomen met de situatiebeschijvingen van destijds (onder meer op 
het gebied van samenwerking met de peuterspeelzaal, opleiding van de 
leidsters/leerkrachten, (mate en vormgeving van) afstemming met de 
peuterspeelzaal en (mate en wijze van) ouderbetrokkenheid). Op basis van deze 
informatie is besloten de retrospectieve vragen ongewijzigd op te nemen in de 
definitieve internetenquête.  

In maart 2007 zijn alle scholen die hebben deelgenomen aan PRIMA 5 en/of PRIMA 
6 door ITS en SCO schriftelijk benaderd8. In deze mailing werd het door IVA en 
Babylon uit te voeren onderzoek toegelicht en werd de schoolleiders verzocht deel te 
nemen. Daarnaast werd de schoolleiders van de PRIMA-scholen gevraagd om, 
indien zij bereid waren aan het onderzoek deel te nemen, het ITS en SCO 
toestemming te geven de schoolgegevens ter beschikking te stellen van het IVA, 
zodat het IVA hen rechtstreeks kon benaderen. De scholen die kenbaar gemaakt 
hebben te willen deelnemen aan het onderzoek zijn eind april 2007 schriftelijk 
uitgenodigd tot deelname aan de internetenquête. 

3.3.3 Respons en representativiteit: PRIMA-data en internetenquête 
Om korte-termijneffecten te kunnen vaststellen op de schoolprestaties van zowel de 
leerlingen die hebben deelgenomen aan PRIMA 5 als de leerlingen die hebben deel-
genomen aan PRIMA 6, is besloten alle scholen aan te schrijven die hebben deelge-
nomen aan PRIMA 5 en/of aan PRIMA 6. In totaal zijn 762 scholen benaderd. Van 
de aangeschreven scholen heeft 45% (343 scholen) aangegeven mee te willen wer-
ken aan de internetenquête. Uiteindelijk heeft 73% hiervan (253 scholen) daadwerke-
lijk de internetenquête ingevuld. Van deze scholen hebben er 187 deelgenomen aan 
zowel PRIMA 5 als PRIMA 6, 16 hebben enkel deelgenomen aan PRIMA 5 en 46 al-
leen aan PRIMA 6. Ook hebben er vier scholen aan de internetenquête 
deelgenomen die uiteindelijk niet in de PRIMA-bestanden zijn opgenomen.  

Om na te gaan of de verschillende subgroepen scholen onderling vergelijkbaar zijn, 
zijn non-respons analyses uitgevoerd voor de volgende subgroepen: 

• De totale groep PRIMA 5/6-scholen versus de groep PRIMA 5/6-scholen die 
deelgenomen heeft aan de enquête; 

• De totale groep PRIMA 5/6-scholen die heeft toegezegd aan de enquête deel te 
nemen versus de groep PRIMA 5/6-scholen die weliswaar toegezegd had aan 
de enquête deel te nemen, maar dat uiteindelijk toch niet heeft gedaan. 

                                                           
8  In verband met privacy zijn de schoolgegevens van de PRIMA-scholen uitsluitend bekend bij ITS en het SCO- 

Kohnstamm Instituut. Benaderen van PRIMA-scholen loopt vanwege de vertrouwelijkheid van de PRIMA-data  
dan ook via deze instellingen. 
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Hierbij is nagegaan of de genoemde groepen op schoolniveau verschillen op de in dit 
onderzoek gebruikte controlevariabelen: gemiddeld leerlinggewicht, leerlingenaantal, 
mate van inzet van middelen ter bestrijding van onderwijsachterstanden (OVB) en 
gebruik van een leerlingvolgplan (alleen bekend voor PRIMA 5). Daarnaast is nage-
gaan of de onderscheiden subgroepen op leerlingniveau verschillen wat betreft peu-
terspeelzaalbezoek. 

Uit de analyses blijkt dat de respons en non-respons groepen op het merendeel van 
de variabelen niet significant van elkaar verschillen. Voor de PRIMA 5- en PRIMA-6 
scholen die hadden toegezegd deel te nemen aan de enquête, maar dat uiteindelijk 
niet hebben gedaan, geldt dat deze significant meer leerlingen hebben die naar een 
peuterspeelzaal zijn geweest dan de scholen die de enquête wel hebben ingevuld9.  

Voor de PRIMA 5-scholen die de enquête hebben ingevuld, geldt dat de mate waarin 
deze middelen ter bestrijding van onderwijsachterstanden inzetten, significant hoger 
is (1,57 op een schaal van 1 tot 310) dan voor de PRIMA-5 scholen die niet hebben 
deelgenomen aan de internetenquête (1,47; t=-2,3; df=518; p=.025). Dit geldt even-
eens voor de PRIMA 6-scholen die na toezegging de enquête wel (1,57) of niet 
(1,38) hebben ingevuld (t=-2,5; df=246; p=.012). Hieruit lijkt de conclusie getrokken 
te kunnen worden dat de scholen die de enquête hebben ingevuld wellicht meer be-
trokken zijn bij VVE dan de PRIMA-scholen die niet aan het onderzoek hebben mee-
gewerkt.  

Zoals eerder opgemerkt, heeft uitval van leerlingen uit het PRIMA-onderzoek (moge-
lijk) consequenties voor de uitkomsten van de effectanalyses op middellange termijn. 
Uitval kan diverse redenen hebben, van verhuizing tot zittenblijven en vertrek naar 
het speciaal onderwijs. Aangezien met name de laatste twee redenen van toepas-
sing zijn op leerlingen die over het algemeen laag scoren, zou er op die manier een 
vertekend beeld van de situatie in groep 4 kunnen ontstaan. Het kan dan lijken dat er 
een effect van VVE gevonden wordt, terwijl de hogere scores in feite te relateren zijn 
aan de situatie dat de laagstscorende leerlingen ondertussen uit beeld verdwenen 
zijn.  

Van de leerlingen die ten tijde van PRIMA 5 in groep 2 zaten, maar ten tijde van 
PRIMA 6 niet in groep 4 zijn beland, zijn voor groep 4 geen schoolsuccesgegevens 
bekend. Van een groot deel van deze leerlingen is echter wel bekend wat de reden 
voor uitval was, aangezien dit bij de school is geïnventariseerd. Analyse van deze 
gegevens laat zien dat de uitgestroomde leerlingen qua schoolsucces in groep 2 sig-
nificant afwijken van hun overgebleven klasgenoten. Ongeacht de reden van          

                                                           
9  Van de PRIMA 5-scholen, heeft van de scholen die wel aan de internetenquête hebben deelgenomen 20% 

van de kinderen een peuterzpeelzaal bezocht, terwijl van de scholen die niet hebben deelgenomen 25% naar 
een peuterspeelzaal is geweest (Chi2=13,3; df=1; p<.001). Voor PRIMA 6 liggen deze percentages op res-
pectievelijk 24% en 26% (Chi2=4,1; df=1; p=.042). 

10  1=niet, 2=in geringe mate, 3=in aanzienlijke mate. 
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uitstroom scoren zij lager op verschillende schoolsuccesmaten dan hun klasgenoten 
die onvertraagd zijn doorgestroomd11.  

3.4 Onderzoeksfase 3: casusbestuderingen 

Om antwoord te kunnen geven op de vraag of en op welke wijze meer specifieke 
programmakenmerken ertoe leiden dat een VVE-programma effectief is, is een diep-
testudie uitgevoerd. In deze dieptestudie hebben vijf sterke en vijf zwakke scholen 
geparticipeerd. In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de sterke en 
zwakke scholen zijn geselecteerd en op welke wijze deze zijn onderzocht. Ook wordt 
ingegaan op de representativiteit van deze scholen voor de totale groep scholen die 
aan de internetenquête heeft deelgenomen. 

3.4.1 Selectie scholen 
Op basis van de resultaten van de scholen op de taal- en rekentoetsen in groep 2 in 
schooljaar 2002-2003 (PRIMA 6) zijn zogenaamde ‘residuals’ geschat. Deze geven 
weer of scholen, na controle voor een aantal leerling-, en schoolkenmerken12, boven 
of onder het landelijk gemiddelde scoren (zie Veen, Roeleveld & Van Daalen, 2005: 
87). De residuals hebben als uitgangspunt gediend bij de selectie van sterke en 
zwakke scholen.  

Op basis van de residuals is een rangordening gemaakt en zijn tien scholen geselec-
teerd voor de dieptestudie. De selectiecriteria die zijn gebruikt, worden in hoofdstuk 7 
nader besproken. De tien geselecteerde scholen zijn telefonisch benaderd met de 
vraag of zij bereid waren aan de dieptestudie deel te nemen13. Acht scholen gaven te 
kennen dat graag te willen doen. Twee scholen waren daartoe niet bereid. Op basis 
van de beschikbare rangordening zijn in de plaats hiervan twee nieuwe scholen ge-
selecteerd die voldeden aan de gestelde criteria. Deze scholen wilde graag meewer-
ken. 

Indien de scholen samenwerken met een peuterspeelzaal is hen gevraagd de gege-
vens hiervan door te geven. Wanneer een basisschool samenwerkt met meerdere 
peuterspeelzalen is gevraagd de peuterspeelzaalgegevens door te geven van de 
peuterspeelzaal waarmee het meeste wordt samengewerkt of waar de meeste peu-
ters vandaan komen. Alle benaderde peuterspeelzalen waren direct tot deelname be-
reid. 

                                                           
11  Deze selectieve uitval geldt overigens niet voor de gehele dataset van PRIMA-scholen (zie o.a. Roeleveld & 

Portengen, 1998; Roeleveld & Vierke, 2003).  
12  In dit onderzoek is gecontroleerd voor de variabelen gemiddeld leerlinggewicht, sociaal-economische status 

en etniciteit, verblijfsduur in Nederlands en geslacht. 
13  De telefonisch benaderde scholen zijn niet geïnformeerd over de wijze van de selectie en waren dus ook niet 

op de hoogte van hun positie op de rangordening.  
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3.4.2 Interviews 
Ten behoeve van de casusbestuderingen zijn in alle gevallen bij drie verschillende 
groepen sleutelinformanten interviews afgenomen: (1) VVE-coördinatoren, (2) leer-
krachten van groep 1 en 2 en (3) peuterspeelzaalleidsters. Waar mogelijk is in een 
apart gesprek ook met de schooldirecteur gesproken. 

Het doel van de interviews was drieledig. Op de eerste plaats werd getracht te ach-
terhalen wat kenmerkend is voor goed scorende scholen en voor slecht scorende 
scholen. Over een aantal mogelijke factoren die invloed hebben op effectieve VVE is 
informatie ingewonnen via de internetenquête. Tijdens de interviews zijn niet alleen 
deze factoren nader bevraagd (met het oog op extra informatie), maar is tevens in-
gegaan op kenmerken die in het literatuuronderzoek (in de eerste onderzoeksfase) 
naar voren zijn gekomen als kenmerken die een rol kunnen spelen ten aanzien van 
algemene schooleffectiviteit, zoals: 

• Slagvaardige schoolleiding; 
• Consensus binnen het team over uitgangspunten en doelen; 
• Nascholingsplannen voor de uitvoerders; 
• Hoge verwachtingen ten aanzien van de leerlingen. 
 
Op de tweede plaats is in kaart gebracht in hoeverre het VVE-programma dat op een 
school en peuterspeelzaal wordt gebruikt in praktijk wordt gebracht zoals het bedoeld 
is. Tot slot is getracht zicht te krijgen op de factoren die uitvoerders zelf als stimule-
rend of belemmerend inzake VVE ervaren.  

Tijdens de afname van de interviews op de peuterspeelzalen en de basisscholen is 
gebruik gemaakt van hiervoor ontwikkelde interviewleidraden. Beide leidraden waren 
opgebouwd uit zeven blokken, waarin open vragen gesteld werden over onder meer 
de samenwerking tussen de peuterspeelzaal en groep 1-2, het VVE-programma dat 
gebruikt wordt, de mate en vormgeving van ouderbetrokkenheid en de door de uit-
voerders ervaren effectiviteit van het gebruikte VVE-programma. Voorafgaand daar-
aan is gevraagd naar algemene aspecten als functie en het jaren dat de leid-
ster/leerkracht werkzaam is in deze functie. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de on-
derwerpen die in de verschillende blokken aan de orde gesteld zijn. 

Tabel 3.1 Opbouw interviewleidraden voor peuterspeelzalen en basisscholen 
Blok Peuterspeelzaal Basisschool 
1 Kinderen Kinderen 
2 Organisatie Samenwerking peuterspeelzaal 
3 Team Beleid en directie 
4 VVE-programma Team groep 1-2 
5 Ouderbetrokkenheid VVE-programma 
6 Afstemming basisschool Ouderbetrokkenheid 
7 Effectiviteit en toekomstperspectief Effectiviteit en toekomstperspectief 
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3.5 Samenvatting  

In Tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van alle in dit onderzoek bevraagde onder-
werpen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de internetenquête en de 
diepte-interviews bij de uitvoerders. De reden dat in de dieptestudie niet naar de pro-
fessionaliteit van de uitvoerders is gevraagd is dat deze ‘feitelijke’ informatie uit de in-
ternetenquête beschikbaar was. Met betrekking tot de andere uitvoeringskenmerken 
is in de dieptestudie doorgevraagd naar de exacte invulling daarvan en de ervaringen 
van de uitvoerders ermee. De algemene schoolkenmerken zijn in de internetenquête 
niet bevraagd, omdat het onderwerpen zijn waarbij snel sociaal wenselijke antwoor-
den gegeven worden. In de dieptestudie is er wel naar gevraagd. Daarnaast zijn rap-
porten van de Inspectie van het Onderwijs gebruikt om verder zicht te krijgen op een 
aantal van de kenmerken (zie verder hoofdstuk 7). 

Tabel 3.2 Overzicht van onderwerpen van internetenquête en interviews 
Onderwerpen (effectiviteitskenmerken) Internetenquête Dieptestudie 
Adequate pedagogische benadering   
Gerichtheid op meerdere ontwikkelingsdomeinen   
Intensiteit van minimaal drie (beter is vier) dagdelen per week   
Doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse periode   
Doorgaande lijn naar groep 3 en later   
Kleine groepen en dubbele bezetting (gunstige kind-stafratio)   
Ouderbetrokkenheid   
Regelmatige evaluatie middels observatie- en/of toetsingsmethoden   
Professionaliteit uitvoerders (algemeen, programmaspecifiek)   
Opstellen en evalueren van beleidsplannen   
Algemene schoolkenmerken 

 Slagvaardige schoolleiding 
 Consensus binnen het team over uitgangspunten en doe-

len 
 Nascholingsplannen voor de uitvoerders 
 Hoge verwachtingen ten aanzien van de leerlingen 
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4 De implementatie van VVE tussen 2002 en 2007 

Bij 253 PRIMA-scholen is een internetenquête afgenomen over de wijze waarop ze 
invulling geven aan VVE. Van deze scholen gebruiken er 141 (56%) een speciaal 
voor de VVE ontwikkeld programma. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het ge-
bruik van deze specifieke VVE-programma’s. In dit hoofdstuk wordt de huidige situa-
tie van VVE in Nederland geschetst aan de hand van de uitkomsten van de internet-
enquête over de implementatie van VVE-programma’s. In paragraaf 4.1 wordt op de 
huidige situatie (schooljaar 2006-2007) ingegaan. Daarbij wordt met name gekeken 
naar de samenwerking van basisscholen met peuterspeelzalen, de uitvoering van 
VVE-programma’s in peuterspeelzalen, de uitvoering ervan in groep 1 en 2 en de 
professionalisering van de uitvoerders. Aangezien er in de internetenquête ook is ge-
vraagd naar de situatie van twee en vier jaar geleden, worden vervolgens de gerap-
porteerde veranderingen in de implementatie van 2002-2003 en 2004-2005 tot 2006-
2007 besproken (paragraaf 4.2). Het hoofdstuk sluit af met de zorgen die scholen 
aangeven te hebben over de toekomst van VVE (paragraaf 4.3). 

4.1 De huidige implementatie van VVE (schooljaar 2006-2007) 

4.1.1 Samenwerking met peuterspeelzalen 
Een zeer groot aantal scholen (85%) dat met een VVE-programma werkt, doet dit in 
samenwerking met één of meerdere peuterspeelzalen. In de internetenquête is ge-
vraagd de vragen over de samenwerking met de peuterspeelzaal te beantwoorden 
op basis van de peuterspeelzaal waarmee de school het nauwste samenwerkt.  

Ruim de helft van de peuterspeelzalen (60%) ligt binnen de school of in de directe 
omgeving ervan. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de manier waarop er afstemming 
plaatsvindt tussen de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van het basisonderwijs. 
Slechts een klein deel van de scholen (5%) geeft aan dat er van ‘weinig afstemming’ 
sprake is tussen voor- en vroegschool. Vier van deze scholen vermelden bovendien 
dat er wel andere soorten afstemming zijn, maar evalueren dat desondanks als ‘wei-
nig’. De meest voorkomende vorm van afstemming is het voeren van overdrachtsge-
sprekken wanneer kinderen naar groep 1 gaan (68% van de scholen).  
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Tabel 4.1 Afstemming tussen peuterspeelzalen en groep 1 en 2 (meerdere ant-
woorden mogelijk) 
Afstemmingsactiviteit Aantal scholen % 
Er vindt weinig afstemming plaats 6 5 
Overdrachtsgesprekken tussen speelzaalleidsters en leerkrachten groep 1-2 82 68 
Gezamenlijk overleg tussen speelzaalleidsters en leerkrachten groep 1-2 75 63 
VVE-coördinator zorgt voor afstemming tussen peuterspeelzaal en groep 1-2 73 61 
Leidsters en leerkrachten volgen samen scholingsbijeenkomsten 62 52 
Er vinden gezamenlijke themabijeenkomsten plaats 57 48 

 

Aangezien de scholen meerdere antwoorden konden invullen, is het interessant te 
bezien of er samenhang is tussen de verschillende soorten afstemming. Een correla-
tie-analyse laat zien dat tussen bijna alle soorten afstemming de samenhang signifi-
cant is, hoewel niet altijd even hoog. Alleen de correlatie tussen het voeren van 
overdrachtsgesprekken en het organiseren van gezamenlijke themabijeenkomsten is 
niet significant. De sterkste samenhang is er tussen de aanwezigheid van een VVE-
coördinator die zorgt voor de afstemming en het samen volgen van scholingsbijeen-
komsten door leidsters en leerkrachten (rs=.454; p<.001). Relatief sterk is ook de 
samenhang tussen het voeren van overdrachtsgesprekken en het hebben van ge-
zamenlijk overleg (rs=.398; p<.001). Over het algemeen zijn de correlaties echter niet 
erg sterk en verklaren ze tussen de 2% en 21% van de variantie. 

4.1.2 Uitvoering in peuterspeelzalen 
Hoewel de internetenquête is gestuurd aan basisscholen, zijn er ook vragen over de 
peuterspeelzalen in opgenomen. In de introductie op de enquête is aangegeven dat 
het wellicht nodig kan zijn de betreffende vragen samen met een peuterspeelzaal-
leidster in te vullen. Bij alle vragen is ook steeds de antwoordcategorie ‘dat is mij niet 
bekend’ opgenomen. In de hier beschreven analyses zijn deze antwoorden overi-
gens niet meegeteld (missings). 

Het maximale aantal dagdelen dat kinderen de peuterspeelzaal kunnen bezoeken 
varieert van 2 tot 5 dagdelen per week (zie Tabel 4.2). De peuterspeelzalen hebben 
groepen variërend in grootte van 7 tot 21 kinderen. De gemiddelde groepsgrootte is 
14,8 kinderen. 

Tabel 4.2 Maximaal aantal dagdelen deelname aan de peuterspeelzaal 
Peuterspeelzaalbezoek per week Aantal peuterspeelzalen % 
2 dagdelen 18 16 
3 dagdelen 30 26 
4 dagdelen 64 56 
5 dagdelen 3 3 

 

In de internetenquête is ook gevraagd tijdens hoeveel dagdelen per week er per peu-
terspeelzaalgroep sprake is van dubbele bezetting. Uit de analyses blijkt dat  
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meerdere peuterspeelzalen in hun antwoord de dubbele bezetting abusievelijk in alle 
groepen bij elkaar hebben opgeteld. Hierdoor zijn de antwoorden op deze vraag niet 
bruikbaar voor verdere analyse. Wel valt er nog na te gaan in hoeverre er peuter-
speelzalen zijn waar nooit dubbele bezetting is. Deze groep blijkt klein te zijn: slechts 
6% van de peuterspeelzalen heeft nooit dubbele bezetting. Verschillen zijn er wellicht 
ook nog in de mate waarin er een derde kracht in de groep aanwezig is, bijvoorbeeld 
als klassenassistent of stagiare. Daar is in de internetenquête echter niet naar ge-
vraagd. 

4.1.3 Uitvoering in groep 1 en 2 van de basisschool 
In de internetenquête is nagevraagd hoeveel kinderen er maximaal in een kleuter-
groep zitten (groep 1-2). Uit de analyses blijkt dat ook hier (net als in de peuterspeel-
zalen over dubbele bezetting) meerdere scholen in hun antwoord het aantal leerlin-
gen in alle kleutergroepen bij elkaar hebben opgeteld. Daarom zijn de antwoorden op 
deze vraag niet bruikbaar voor verdere analyse. Aangezien de PRIMA-bestanden 
wel gegevens bevatten over de groepsgrootte van groep 2 in de schooljaren 2002-
2003 en 2004-2005, zal hier in paragraaf 4.2.3 nader op worden ingegaan. 

23% van de scholen heeft geen dubbele bezetting in de kleutergroepen. Op de ove-
rige scholen varieert de dubbele bezetting van 1 tot 8 dagdelen per week. Het meest 
voorkomende aantal dagdelen dubbele bezetting is drie of vier (31%). Een overzicht 
van de antwoorden staat in Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Aantal dagdelen dubbele bezetting in groep 1 en 2 
Dubbele bezetting Aantal scholen % 
Geen dubbele bezetting 32 23 
1-2 dagdelen 30 21 
3-4 dagdelen 44 31 
5-6 dagdelen 18 13 
7-8 dagdelen 16 11 

 

Bijna alle scholen (93%) geven aan dat ze ‘formele’ bijeenkomsten voor ouders or-
ganiseren, zoals ouderavonden, themabijeenkomsten, voortgangsgesprekken, ob-
servatiegesprekken en tien-minutengesprekken. Op veel scholen (80%) kunnen de 
ouders ook meedoen aan ‘informele’ activiteiten, zoals feesten, vieringen en          
uitstapjes. Op ongeveer de helft van de scholen kunnen ouders een ochtend of mid-
dag meedraaien in de groep (49%) en/of worden ze actief betrokken bij het VVE-
programma door bijvoorbeeld materialen of suggesties waarmee ze thuis zelf met 
hun kind aan de slag kunnen (55%). 

Een correlatie-analyse van de verschillende soorten ouderactiviteiten laat zien dat de 
meeste relaties significant samenhangen. De sterkste samenhang is die tussen het 
actief betrekken van ouders bij het VVE-programma en het organiseren van ‘informe-
le’ activiteiten (rs=.194; p=.011). De correlaties zijn over het algemeen zwak, varië-
rend van 3% tot 4% verklaarde variantie. 
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Een groot deel van de scholen (41%) geeft aan dat er slechts in beperkte mate af-
stemming is tussen groep 1 en 2 enerzijds en groep 3 anderzijds. Tabel 4.4 geeft 
een overzicht van de soorten afstemming met groep 3. 

Tabel 4.4 Afstemming van groep 1 en 2 met groep 3 (meerdere antwoorden mo-
gelijk) 
Afstemmingsactiviteit Aantal scholen % 
Er is weinig afstemming 58 41 
Er is gezamenlijk overleg 39 28 
Thema’s/activiteiten uit het VVE-programma worden ingebouwd in het 
aanbod in groep 3 

41 29 

Leerkrachten van groep 3 nemen deel aan VVE-scholingsbijeenkomsten 31 22 
Anders 6 4 

 

Enkele scholen (4%) gaven aan (ook) andere vormen van afstemming met groep 3 te 
hebben, zoals het gebruiken van hetzelfde systeem van klassenmanagement via een 
kiesbord, integratie van groep 3 bij het VVE-programma door de leerkracht van die 
groep ook de VVE-training te laten volgen en het vormen van een gecombineerde 
groep 2/3. 

Een correlatie-analyse van de soorten afstemming laat zien dat er alleen een signifi-
cante samenhang is tussen het hebben van gezamenlijk overleg en het inbouwen 
van thema’s of activiteiten uit het VVE-programma in het aanbod van groep 3 (rs 
=.163; p=.027). De correlatie is echter niet sterk (3% verklaarde variantie).  

4.1.4 Professionalisering 
De vooropleiding van de peuterspeelzaalleidsters is voornamelijk MBO-3 of MBO-4 
(zie Tabel 4.5). Slechts in 6 peuterspeelzalen (6%) werken uitsluitend leidsters met 
een HBO-opleiding. 

Tabel 4.5 Vooropleiding peuterspeelzaalleidsters 
Vooropleiding Aantal scholen % 
Alleen MBO-3 24 22 
Zowel MBO-3 als MBO-4 49 45 
Zowel MBO als HBO 29 27 
Alleen HBO 6 6 

 

Het aantal peuterspeelzaalleidsters dat de training behorende bij het VVE-
programma met goed gevolg heeft afgesloten is over het algemeen hoog. In ruim 
driekwart van de peuterspeelzalen hebben vrijwel alle leidsters een dergelijke trai-
ning met goed gevolg afgesloten. In 15% van de peuterspeelzalen had ongeveer de 
helft van de leidsters de training afgesloten en in 9% van de peuterspeelzalen minder 
dan de helft. 
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Het aantal leerkrachten van groep 1 en 2 dat de training bij het VVE-programma met 
goed gevolg heeft afgesloten is over het algemeen hoog. Op 79% van de scholen 
hebben vrijwel alle leerkrachten de training van het VVE-programma met goed ge-
volg afgerond. Op 9% van de scholen had ongeveer de helft van de leerkrachten dat 
gedaan en op 12% van de scholen minder dan de helft. 

4.2 Veranderingen in de implementatie van VVE tussen 2002 en 2007 

In deze paragraaf wordt nagegaan of, en zo ja welke veranderingen zich in de im-
plementatie van VVE tussen 2002 en 2007 hebben voorgedaan. De antwoorden op 
de vragen die in de internetenquête gesteld zijn over de situatie van ‘twee en vier 
jaar geleden’ zijn daarbij richtinggevend geweest. In eerste instantie is gekeken naar 
de scholen die sinds 2002 een VVE-programma gebruiken. Van deze scholen wordt 
gerapporteerd hoe de situatie in 2002-2003 en 2004-2005 was in vergelijking met de 
huidige situatie. Vervolgens wordt geanalyseerd of de scholen die later met een 
VVE-programma zijn begonnen dat programma anders implementeren (paragraaf 
4.2.5). 

De statistische toetsen die zijn gebruikt, zijn de paired t-test (Gosset, 1909) en Wil-
coxon signed-ranks test (Wilcoxon, 1945). Deze laatste toets bekijkt de situatie van 
individuele scholen en berekent of er significant meer scholen zijn die een positieve 
ontwikkeling hebben doorgemaakt (bijvoorbeeld van geen samenwerking met een 
peuterspeelzaal naar wel samenwerking) dan scholen waar van een negatieve ont-
wikkeling sprake is (van wel samenwerking naar geen samenwerking).  

4.2.1 Samenwerking met peuterspeelzalen 
Het aantal scholen dat in het kader van VVE samenwerkt met een peuterspeelzaal is 
toegenomen. In het schooljaar 2002-2003 werkte 73% van de scholen samen met 
een peuterspeelzaal, terwijl twee jaar later 84% van diezelfde scholen dat deed. Dit 
verschil is significant (Z=-3,000; p=.003). Tussen 2004-2005 en 2006-2007 is het 
aantal scholen dat samenwerkt met een peuterspeelzaal weliswaar verder toegeno-
men tot 85%, maar deze groei is niet significant. 

Uit vergelijking van de antwoorden over de periode 2002-2003 en 2004-2005 blijkt 
dat de aard van de samenwerking tussen de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 signifi-
cant is veranderd. Er zijn geen significante verschillen tussen de situatie van 2004-
2005 en 2006-2007. De significante veranderingen tussen 2002-2003 en 2004-2005 
zijn in Figuur 4.1 gemarkeerd met asterisken: * voor significantie op niveau p<.05, ** 
voor p<.01). 
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Figuur 4.1 Afstemming tussen de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basis-
school  

4.2.2 Uitvoering in peuterspeelzalen 
In 2002-2003 was het maximale aantal dagdelen per week dat kinderen aan de peu-
terspeelzaal konden deelnemen gemiddeld 3,2 en in 2004-2005 gemiddeld 3,5. Dit 
verschil is significant (t=2,693; df=57; p=.009). De toename ligt met name aan het feit 
dat er minder peuterspeelzalen twee dagdelen per week deelname zijn gaan aanbie-
den en meer peuterspeelzalen drie of vier dagdelen. Tussen 2004-2005 en 2006-
2007 (gemiddeld 3,5 dagdelen per week) is de situatie niet significant veranderd. De 
groepsgrootte is tussen 2002-2003 (gemiddeld 15,0 leerlingen per groep), 2004-2005 
(14,9 leerlingen) en 2006-2007 (14,8 leerlingen) niet significant veranderd. Ook het 
aantal peuterspeelzalen dat geen dubbele bezetting had is tussen 2002-2003 (6%), 
2004-2005 (3%) en 2006-2007 (4%) niet significant veranderd, noch het aantal peu-
terspeelzalen dat geen dubbele bezetting had. 

4.2.3 Uitvoering in groep 1 en 2 
Zoals besproken in paragraaf 4.1.3, zijn de vragen op de internetenquête over de 
groepsgrootte in groep 1 en 2 niet eenduidig opgevat. De PRIMA-data laten zien dat 
op de scholen die in 2002-2003 reeds met een VVE-programma werkten, de grootte 
van groep 2 in 2002-2003 varieerde van 9 tot 31 kinderen (gemiddeld 20,6) en in 
2004-2005 van 9 tot 32 (gemiddeld 19,9). Deze afname in groepsgrootte is niet signi-
ficant. De dubbele bezetting in groep 1 en 2 is tussen 2002-2003 (gemiddeld 4,3 
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dagdelen per week), 2004-2005 (gemiddeld 4,4) en 2006-2007 (gemiddeld 4,3) 
evenmin significant veranderd.  

Er zijn nauwelijks veranderingen geweest in het soort activiteiten dat scholen aan-
bieden ter bevordering van de ouderbetrokkenheid. Het enige significante verschil 
betreft de toename tussen 2002-2003 en 2004-2005 van het aantal scholen dat ou-
ders actief betrekt bij het VVE-programma door ze materialen of suggesties te geven 
waarmee ze thuis met hun kind aan de slag kunnen. In 2002-2003 deed 47% van de 
scholen dit en in 2004-2005 52% (Z=-3,162; p=.002). Het verschil met 2006-2007 
(55%) is niet significant.  

Figuur 4.2 geeft een overzicht van de veranderingen in de afstemming tussen de 
VVE en groep 3. Over het algemeen is de afstemming met groep 3 op verschillende 
terreinen tussen 2002 en 2007 toegenomen. De significante verschillen zijn in Figuur 
4.2 gemarkeerd met asterisken (** voor p<.01).  

Figuur 4.2 Afstemming met groep 3 

4.2.4 Professionalisering van de uitvoerders 
Het vooropleidingsniveau van de peuterleidsters is tussen 2002 en 2007 niet signifi-
cant veranderd. Er zijn wel veranderingen in het aantal leidsters dat de training van 
het uitgevoerde VVE-programma afgerond heeft. Het aantal leidsters dat zo’n trai-
ning afgerond heeft is tussen 2002 en 2007 toegenomen, zoals Figuur 4.3 laat zien. 
De verschillen tussen 2002-2003 en 2004-2005 zijn significant (Z=-2,373; p=.018), 
evenals de verschillen tussen 2004-2005 en 2006-2007 (Z=-2,280; p=.023). 
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Figuur 4.3 Aantal leidsters in de peuterspeelzaal dat de training behorend bij 
VVE-programma heeft afgerond 
 

Ook het aantal leerkrachten in groep 1 en 2 met een afgesloten training van het VVE-
programma is significant toegenomen tussen 2002-2003 en 2004-2005 (Z=-3,646; 
p=.001). Hadden in 2002-2003 op 63% van de scholen vrijwel alle leerkrachten zo’n 
training afgerond, in 2004-2005 en 2006-2007 was dit op ongeveer 80% van de 
scholen het geval (zie Figuur 4.4). 

Figuur 4.4 Aantal leerkrachten in groep 1 en 2 dat de training behorend bij VVE-
programma heeft afgerond 

4.2.5 Verschillen met scholen die later een VVE-programma ingevoerd hebben 
De veranderingen in implementatie die hiervoor zijn beschreven, hebben betrekking 
op scholen die in 2002 reeds een VVE-programma gebruikten. In deze paragraaf 
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wordt nader ingegaan op de vraag in hoeverre de situatie anders is op scholen die 
later met een VVE-programma zijn begonnen. 

Scholen die in het schooljaar 2002-2003 al een VVE-programma uitvoerden, ver-
schillen wat betreft de implementatie slechts op een klein aantal punten van scholen 
die toen nog geen VVE-programma gebruikten maar dat tussen 2003 en 2006 wel 
hebben ingevoerd. De verschillen die er zijn, laten zien dat de scholen die eerder met 
een VVE-programma zijn begonnen het beter uitvoeren. 

Een eerste verschil is gevonden tussen de scholen die samen met een peuterspeel-
zaal het VVE-programma uitvoeren. Op 57% van de scholen die in 2002-2003 reeds 
een VVE-programma gebruikten en bovendien samenwerkten met een peuterspeel-
zaal, worden er in 2006-2007 gezamenlijke themabijeenkomsten georganiseerd voor 
de uitvoerders in de peuterspeelzaal en in groep 1 en 2. Van de scholen die later met 
een VVE-programma begonnen zijn doet dat slechts 30% (Chi2=7,3; df=1; p=,007). 
Een tweede verschil is het aantal dagdelen dubbele bezetting in groep 1 en 2. Scho-
len die in 2002-2003 al een VVE-programma hadden ingevoerd, hebben in 2006-
2007 gemiddeld 1,9 dagdelen dubbele bezetting. Scholen die later een VVE-
programma hebben ingevoerd hebben gemiddeld 1,3 dagdelen dubbele bezetting 
(t=2,2; df=125;p=,027). Ten slotte is er een verschil in de mate waarin scholen ou-
ders actief bij het VVE-programma betrekken door ze bijvoorbeeld werkjes mee naar 
huis te geven die ze met hun kinderen kunnen doen. Op 62% van de scholen die in 
2002-2003 al met een VVE-programma werkten, worden ouders op deze manier bij 
het VVE-programma betrokken. Op slechts 42% van de scholen die later met een 
VVE-programma zijn begonnen, is dit eveneens het geval (Chi2=4,9; df=1;p=,028).  

4.3 Zorgen voor de toekomst 

De scholen is gevraagd aan te geven in hoeverre zij het eens zijn met een aantal 
beweringen over mogelijke problemen die er in de toekomst op het gebied van VVE 
kunnen ontstaan. De antwoorden konden gegeven worden op een vijfpuntsschaal 
met als antwoordmogelijkheden ‘zeer oneens’, ‘oneens’, ‘neutraal’, ‘eens’, ‘zeer 
eens’. Bovendien was er een extra antwoordmogelijkheid ‘niet van toepassing’.  

Tabel 4.6 geeft een overzicht van de gemiddelde scores op de voorgelegde stellin-
gen. Hoe dichter die score bij 5 ligt, hoe sterker de scholen de betreffende bewering 
als zorg ervaren. Een lage score geeft aan dat de zorg gemiddeld minder sterk is.  
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Tabel 4.6 Ik maak me zorgen over… 
 Gemiddelde score % (zeer) eens 
… de vraag of de dubbele bezetting die nu in de kleutergroepen 
wordt aangeboden, gehandhaafd kan blijven 

3,8 67 

… de vraag of de groepsgrootte in de peuterspeelzaal en groep 
1 en 2 beperkt kan blijven 

3,7 63 

… de mate waarin ouders actief mee blijven doen aan het VVE-
programma 

3,3 46 

… de vraag of er in de toekomst peuterspeelzaalleidsters ingezet 
kunnen worden die voldoende kennis hebben over VVE 

3,2 47 

… de vraag of er in de toekomst leerkrachten in groep 1 en 2 
ingezet kunnen worden die voldoende kennis hebben over VVE 

3,2 46 

… de afstemming tussen het aanbod in het VVE-programma en 
dat in groep 3 en verder 

3,2 40 

… de vraag of de dubbele bezetting die nu in de peuterspeelzaal 
wordt aangeboden, gehandhaafd kan blijven 

3,1 44 

… de vraag of het huidige aantal dagdelen dat kinderen kunnen 
deelnemen aan de peuterspeelzaal, gehandhaafd kan blijven 

2,9 38 

… de contacten met andere instellingen die zich richten op jonge 
kinderen en hun ouders 

2,8 31 

… de afstemming tussen het aanbod in de peuterspeelzaal en 
dat in groep 1 en 2 

2,7 26 

 

De meeste zorgen liggen gemiddeld net onder of boven de neutrale score van 3. Er 
zijn twee kwesties die duidelijk sterker als zorg ervaren worden: de zorg over het 
handhaven van de dubbele bezetting in de kleutergroepen (3,8) en de zorg of de 
groepsgrootte in de peuterspeelzaal en kleutergroepen beperkt kan blijven (3,7). Het 
is mogelijk dat deze ongerustheid van de informanten te maken heeft met onzeker-
heid over de toekomstige financiering van de VVE (zie ook paragraaf 1.2). De uitvoe-
ringsaspecten waar de informanten zich gemiddeld het meeste zorgen over maken, 
lijken voor een belangrijk deel te maken te hebben met bekostiging. 

Een overzicht van de correlaties tussen de verschillende zorgen is opgenomen in 
Tabel 4.7. Correlatie-analyses laten zien dat de meeste zorgpunten significant met 
elkaar samenhangen. Een uitzondering vormt de zorg over afstemming tussen het 
aanbod in het VVE-programma en het aanbod en groep 3 en verder. Deze zorg cor-
releert niet met de zorgen over bijvoorbeeld de dubbele bezetting in peuter- en kleu-
tergroepen en de kennis van de uitvoerders over het VVE-programma.  

Een sterke correlatie is er tussen het aantal dagdelen dat kinderen kunnen deelne-
men aan de peuterspeelzaal en de dubbele bezetting in peuterspeelzalen. Dit bete-
kent dat scholen die zich zorgen maken over het een, zich vaak ook zorgen maken 
over het ander. Dat deze twee zorgen samenhangen is niet verwonderlijk, aangezien 
ze allebei betrekking hebben op de peuterspeelzaal. Een sterke samenhang is er ook 
tussen de zorgen over de VVE-gerelateerde kennis van peuterspeelzaalleidsters en 
die van leerkrachten in groep 1 en 2. Deze samenhang heeft waarschijnlijk te maken 
met het feit dat de peuterleidsters en leerkrachten van groep 1 en 2 meestal  
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gezamenlijk scholing volgen. Zorg over de ene groep heeft dan te maken met zorg 
over de andere groep.  

Ook is er een sterke correlatie tussen de zorg over het handhaven van het aantal 
dagdelen dubbele bezetting in kleutergroepen en het handhaven van een beperkte  
groepsgrootte in de peuter- en kleutergroepen. Dit zijn de twee zorgen waarop ge-
middeld ook het hoogst gescoord wordt. Voor beide zorgen geldt dat meer dan 60% 
van de scholen het daar (zeer) mee eens is.  

Tabel 4.7 Correlaties tussen verschillende zorgen 
 Ik maak me zorgen over … 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ... de vraag of het huidige aantal dagdelen 
dat kinderen kunnen deelnemen aan de 
peuterspeelzaal, gehandhaafd kan blijven 

.69** .31** .36** .35** .31** .29** .12 .01 .14 

2 ... de vraag of de dubbele bezetting die nu 
in de peuterspeelzaal wordt aangeboden, 
gehandhaafd kan blijven 

 .49** .48** .34** .48** .42** .27** .10 .24** 

3 ... de vraag of de dubbele bezetting die nu 
in de kleutergroepen wordt aangeboden, 
gehandhaafd kan blijven 

 .25** .44** .45** .54** .14 .12 .23** 

4 ... de vraag of er in de toekomst peuter-
speelzaalleidsters ingezet kunnen worden 
die voldoende kennis hebben over VVE 

 .64** .14 .42** .43** .00 .23** 

5 ... de vraag of er in de toekomst kleuter-
leerkrachten ingezet kunnen worden die 
voldoende kennis hebben over VVE 

 .24** .42** .26** .07 .38** 

6 ... de mate waarin ouders actief mee 
blijven doen aan het VVE-programma 

 .49** .21** .21** .25** 

7 ... de vraag of de groepsgrootte in de 
peuterspeelzaal en kleutergroepen be-
perkt kan blijven 

 .25** .16* .20* 

8 ... de afstemming tussen het aanbod in de 
peuterspeelzaal en dat in de kleutergroe-
pen 

 .27** .49** 

9 ... de afstemming tussen het aanbod in het 
VVE-programma en dat in groep 3 en 
verder 

  .39** 

*p<.05; **p<.01 

4.4 Samenvatting en conclusies 

Dit hoofdstuk is begonnen met een verslag van de uitkomsten van de internetenquê-
te over de implementatie van VVE in het schooljaar 2006-2007. Ruim de helft van de 
scholen gebruikt een VVE-programma. Van de scholen die een VVE-programma ge-
bruiken, doen veruit de meeste (85%) dat in samenwerking met een peuterspeelzaal. 
Over het algemeen wordt er vrij veel gedaan aan de afstemming met de peuter-
speelzaal. De meeste peuterspeelzalen kunnen door de kinderen vier dagdelen per 
week worden bezocht. In vrijwel alle peuterspeelzalen wordt er gewerkt met dubbele 
bezetting op groepen van gemiddeld vijftien kinderen. De uitvoerders hebben 
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meestal een vooropleiding op MBO-niveau en daarnaast een programmaspecifieke 
training voor VVE afgerond. In groep 1 en 2 is er op de meeste scholen drie of vier 
dagdelen sprake van dubbele bezetting. Ouders worden op verschillende manieren 
bij het VVE-programma betrokken. De leerkrachten in groep 1 en 2 hebben meestal 
het bij het VVE-programma behorende trainingsprogramma gevolgd en afgerond. Er 
is over het algemeen weinig afstemming met groep 3. 

Zoals geconstateerd in hoofdstuk 3, zijn er niet veel verschillen tussen de scholen die 
meegedaan hebben aan de internetenquête en de scholen die dat niet gedaan    
hebben. Ze verschilden echter wel in de mate waarin ze middelen ter bestrijding van 
onderwijsachterstanden inzetten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de scholen 
die aan de enquête hebben deelgenomen wellicht meer bij VVE betrokken zijn. Het is 
dus mogelijk dat het hier geschetste beeld wat positiever is dan de werkelijk. 

Bij scholen die in 2002-2003 reeds met een VVE-programma werkten, hebben er met 
name in de periode tussen 2002-2003 en 2004-2005 veranderingen plaatsgevonden 
in de uitvoering. Het gaat hierbij steeds om veranderingen ten goede: er zijn meer 
scholen gaan samenwerken met een peuterspeelzaal, er wordt meer afgestemd met 
de peuterspeelzaal en kinderen kunnen meer dagdelen per week naar de peuter-
speelzaal toe. Daarnaast zijn scholen ouders actiever bij het VVE-programma gaan 
betrekken door ze bijvoorbeeld werkjes mee naar huis te geven om samen met hun 
kinderen te doen, en hebben meer leidsters en leerkrachten de training van het VVE-
programma afgerond. Tussen 2004-2005 en 2006-2007 hebben er minder verande-
ringen plaatsgevonden. Alleen het aantal peuterspeelzaalleidsters dat de training van 
het VVE-programma heeft afgerond is ook in deze periode significant toegenomen, 
alsmede de mate van afstemming tussen VVE en groep 3. Scholen die na 2002-
2003 met een VVE-programma zijn begonnen, verschillen niet sterk van de scholen 
die dat daarvoor al deden. De verschillen die er zijn, zijn echter alle in het nadeel van 
de scholen die later zijn begonnen: zij organiseren minder themabijeenkomsten met 
een peuterspeelzaal als ze daar mee samenwerken, hebben minder dubbele bezet-
ting in groep 1 en 2 en betrekken ouders minder actief bij het VVE-programma door 
ze bijvoorbeeld werkjes mee naar huis te geven om met hun kinderen te doen. 

Wanneer scholen gevraagd wordt naar hun zorgen over de toekomst van VVE, ge-
ven ze aan dat hun grootste zorg het handhaven van de dubbele bezetting in groep 1 
en 2 is, alsmede de vraag of de groepsgrootte beperkt kan blijven. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is de veranderde financiering van VVE, waardoor scholen nu VVE 
moeten bekostigen vanuit hun lumpsum. Hierdoor gaat VVE concurreren met andere 
aandachtspunten van scholen, wat kennelijk onzekerheden oplevert voor VVE. 
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5 Voor- en vroegschoolse educatie: diversiteit in 
programma’s en uitvoering 

De afgelopen jaren zijn in Nederland verschillende op de VVE toegespitste pro-
gramma’s op de markt gekomen. In paragraaf 5.1 van dit hoofdstuk wordt een over-
zicht geboden van de VVE-programma’s die gebruikt worden op de scholen die aan 
de internetenquête hebben meegedaan. Per programma wordt een korte beschrijving 
gegeven en wordt tevens vermeld in hoeverre er wetenschappelijk onderzoek naar 
de effecten van het betreffende programma is gedaan en wat de uitkomsten daarvan 
zijn. Doel van deze programmabeschrijvingen is het opstellen van een typologie van 
VVE-programma’s. In de rest van het hoofdstuk wordt vervolgens bekeken op wat 
voor soort scholen welke programma’s worden gebruikt. De scholen worden vergele-
ken op zowel schoolkenmerken (leerlingaantal, gemiddeld leerlinggewicht, verstede-
lijking e.d.) als de implementatie van VVE (o.a. samenwerking met een peuterspeel-
zaal, aantal dagdelen dubbele bezetting, professionaliteit van de uitvoerders).  

5.1 Nederlandse VVE-programma’s 

In hoofdstuk 2 zijn de VVE-kenmerken besproken waarvan uit wetenschappelijk on-
derzoek is gebleken dat deze effectief zijn. Bovendien is beschreven hoe die ken-
merken in de Nederlandse context gestalte hebben gekregen in het VVE-beleid en in 
VVE-programma’s. In onderhavig hoofdstuk wordt het laatste aspect nader uitge-
werkt per VVE-programma. Er wordt telkens begonnen met een korte beschrijving 
van het programma, gevolgd door een bespreking van de manier waarop in de pro-
gramma’s de effectieve VVE-kenmerken verwerkt zijn. Tevens worden effectivi-
teitstudies besproken. Ter afsluiting van deze paragraaf zal besproken worden in 
hoeverre het mogelijk is de Nederlandse VVE-programma’s in te delen in verschil-
lende typen.  

De programma’s die in dit hoofdstuk zijn opgenomen, zijn gekozen aan de hand van 
de voorwaarden die de Regeling VVE (OCW, 2000) en het Besluit OAB (OCW, 2006) 
aan VVE-programma’s stellen (zie ook paragraaf 1.1). Voor opname in de onder-
staande bespreking van VVE-programma’s geldt met name als criterium dat het pro-
gramma een doorgaande lijn van voor- naar vroegschools moet hebben. Bovendien 
zijn alleen programma’s opgenomen die ook daadwerkelijk gebruikt worden op de 
scholen die aan de uitgevoerde internetenquête hebben deelgenomen. In 5.1.1 tot en 
met 5.1.6 worden zes programma’s besproken: allereerst de programmagestuurde 
programma’s Piramide, Ko-totaal en Doe meer met Bas en vervolgens de ontwikke-
lingsgerichte programma’s Kaleidoscoop, Startblokken van Basisontwikkeling en 
Speelplezier. De informatie voor de programmabeschrijvingen is grotendeels        
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ontleend aan de Database Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdin-
stituut (www.nji.nl). Wanneer andere bronnen gebruikt zijn, wordt dit expliciet aange-
geven. 

5.1.1 Piramide 
Piramide is het meest gebruikte programma in Nederland (Jepma, Kooiman & Van 
der Vegt, 2007). Samen met Kaleidoscoop behoort het tot de twee experimentele 
VVE-programma’s die in 1995 werden ontwikkeld naar aanleiding van het advies van 
de Commissie Voor- en Vroegschoolse Educatie (commissie Meijnen). Op verzoek 
van en gesubsidieerd door de Ministeries van OCW en VWS is Piramide in 1996 op 
verscheidene proeflocaties uitgevoerd (Dekker, De Fijter & Veen, 2000). Het pro-
gramma is door het Cito ontwikkeld voor kinderen in peutergroepen en groep 1 en 2 
van de basisschool. Sinds 2005 kan Piramide ook in groep 3 en 4 gebruikt worden 
(Van Kuijk, Breebaart & Van Weringh, 2005). Piramide heeft een programmage-
stuurde benadering, hoewel er ook aparte begeleiding mogelijk is voor individuele 
kinderen met een zwakkere ontwikkeling. Het programma richt zich op alle ontwikke-
lingsgebieden, waarbij echter de nadruk ligt op taalontwikkeling. Het programma is 
zo opgezet dat in alle leerjaren dezelfde thema’s aan bod komen, waarbij er steeds 
een verdieping plaatsvindt naarmate de kinderen ouder worden. Rond het thema 
wordt vrij spel begeleid, worden er gezamenlijke activiteiten uitgevoerd en activiteiten 
in kleine groepen. De activiteiten zijn duidelijk uitgewerkt in de handleidingen en pro-
jectboeken. Piramide heeft speciale aandacht voor kinderen die extra steun nodig 
hebben, zoals allochtone kinderen en autochtone kinderen in achterstandssituaties. 
Aan de hand van Cito-toetsen en een observatielijst kan de ontwikkeling van kinde-
ren gevolgd worden. Voor kinderen die dat nodig hebben, kan een tutor ingezet wor-
den die apart met hen werkt en speelt.  

Hoewel de materialen voor Piramide zo bij het Cito te bestellen zijn, wordt de uit-
voerders aangeraden een training te volgen. De meest intensieve training bestaat uit 
achttien scholingsbijeenkomsten verdeeld over een periode van twee jaar. Daarnaast 
is er gedurende die periode begeleiding op de werkvloer. Piramide verstrekt een Pi-
ramide-keurmerk aan scholen die Piramide goed geïmplementeerd hebben en het 
programma uitvoeren met gecertificeerd personeel. Aan de hand van een implemen-
tatie-instrument wordt de kwaliteit van de uitvoering gewaarborgd. Piramide stelt 
geen eisen aan de groepsgrootte en het aantal leidsters per groep. Voor groepen 
met veel leerlingen uit achterstandssituaties is het echter wel nodig gedurende 
meerdere dagdelen per week dubbele bezetting in te zetten voor de individuele be-
geleiding van kinderen of begeleiding in kleine groepjes. Met betrekking tot ouderbe-
trokkenheid heeft Piramide voorbeelden van themabrieven met bijvoorbeeld relevan-
te liedjes, woordenlijsten en activiteiten voor ouders om thuis met hun kinderen te 
doen. Daarnaast raadt Piramide aan dagelijks aan het begin van de ochtend of mid-
dag spelinloop te hebben voor ouders. Verder wordt er gestimuleerd om tijdens ieder 
project een ouderweek te organiseren, waarin de ouders samen met de kinderen in 
de klas activiteiten uitvoeren die ook thuis kunnen worden gedaan. Ook kunnen er 
ouderavonden rond algemene thema’s georganiseerd worden.  



IVA beleidsonderzoek en advies 53 

Eind jaren negentig hebben Veen, Roeleveld & Leseman (2000) de effectiviteit van 
Piramide onderzocht. Kinderen die vanaf de leeftijd van drie jaar in de voorschoolse 
periode met Piramide zijn begonnen, zijn vergeleken met kinderen die een jaar later 
in groep 1 met het programma zijn begonnen en met een controlegroep die helemaal 
niet aan een VVE-programma had deelgenomen. Het onderzoek had een quasi-
experimentele opzet, aangezien het (uiteraard) niet mogelijk was kinderen steek-
proefsgewijs aan de verschillende groepen toe te wijzen. De controlegroep was op 
een aantal achtergrondkenmerken gematched met de andere groepen. De kinderen 
zijn getoetst met behulp van een aantal toetsen en observatielijsten op het gebied 
van taal, cognitieve ontwikkeling en sociaal-emotioneel gedrag. De resultaten van het 
onderzoek laten zien dat er een half jaar na het begin van het programma in de peu-
terspeelzaal geen verschillen tussen de drie onderzoeksgroepen zijn. In groep 1 zijn 
die er echter wel. De kinderen die in de peuterspeelzaal met Piramide begonnen wa-
ren, scoren significant hoger op cognitieve toetsen en op taaltoetsen. Voor de kinde-
ren die in groep 1 pas met Piramide waren begonnen, zijn er pas in groep 2 effecten 
waar te nemen op een aantal toetsen op het gebied van taal en cognitieve ontwikke-
ling. Ook voor de peuterspeelzaalgroep waren er in groep 2 nog steeds significante 
effecten van deelname aan Piramide.  

Een tweede onderzoek naar de effectiviteit van Piramide is door de ontwikkelaar zelf 
uitgevoerd aan de hand van de toetsen die in het programma gebruikt worden (Van 
Kuijk, 2000). Tijdens het programma zijn ieder halfjaar de verschillende peuter- en 
kleutertoetsen afgenomen: drie keer in de peuterspeelzaal, twee keer in groep 1 en 
twee keer in groep 2. Bij de groep kinderen die in de peuterspeelzaal niet aan het 
programma deelgenomen hadden, is een extra meting aan het begin van groep 1 
toegevoegd. De resultaten op de toetsen zijn vergeleken met een referentiegroep 
van kinderen met dezelfde leeftijd en sociaal-etnische achtergrond, die reguliere peu-
terspeelzalen en basisscholen bezochten in dezelfde of vergelijkbare wijken. De sco-
res op de toetsen Taal, Ordenen, en Ruimte en Tijd zijn ingedeeld in niveaus, die zijn 
bepaald aan de hand van de referentiegroep. Kinderen met een score van A, B of C 
scoren gemiddeld of hoger dan de referentiegroep. Tot de niveaus D en E behoren 
de kinderen die lager dan gemiddeld scoren. Ook dit onderzoek had een quasi-
experimentele opzet, aangezien kinderen niet steekproefsgewijs aan onderzoek-
groepen toegewezen konden worden. De resultaten van het onderzoek laten zien dat 
de groep kinderen die aan Piramide deelneemt aanvankelijk lager scoort op de toet-
sen dan de referentiegroep. Gedurende hun deelname aan het VVE-programma 
neemt het percentage D- en E-leerlingen echter af. De verschillen zijn het grootst op 
het gebied Ordenen: 56% D- of E-scores tijdens de eerste meting en 37% tijdens de 
laatste. Ook op de Taaltoets is er een aanzienlijke afname van D- en E-scores (van 
66% naar 21%), terwijl de afname op Ruimte en Tijd iets kleiner is (van 64% naar 
42%). Over het algemeen profiteren kinderen die vanaf de peuterspeelzaal aan het 
programma deelnemen sterker dan kinderen die in groep 1 zijn begonnen. 

In grote lijnen laten de twee genoemde evaluaties positieve effecten zien.          
Schonewille, Kloprogge & Van der Leij (2000) merken echter op dat de effecten zich 
niet voordoen op alle ontwikkelingsgebieden noch bij alle meetmomenten en boven-
dien statistisch zwak tot bescheiden in omvang zijn. Veel lijkt af te hangen van een 
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nauwkeurige uitvoering van het programma. Het onderhavige onderzoek laat aan de 
hand van de uitgevoerde internetenquête en de diepte-interviews zien dat daar nogal 
wat verschillen in zijn.  

5.1.2 Ko-totaal 
Ko-totaal is de afgelopen jaren door de onderwijsadviesorganisatie CED-groep en 
Uitgeverij Zwijsen ontwikkeld van een oorspronkelijk specifiek op Nederlandse taal-
ontwikkeling gericht programma tot een integraal VVE-programma. In 2001 is het 
taalprogramma Ik & Ko voor kleuters op de markt gekomen. Eind 2004 volgden aan-
vullende materialen voor rekenen en sociale vaardigheden. Puk & Ko voor peuters, 
dat vanaf het begin meerdere ontwikkelingsdomeinen besloeg, is eind 2003 uitge-
bracht. Sinds 2007 is ook Ko heeft praatjes op de markt gekomen, dat een aanvulling 
op Ko-totaal voor groep 3 is. Dit onderdeel sluit aan op de eveneens door Zwijsen 
uitgegeven leesmethode Veilig leren lezen. Ko-totaal heeft een programmagestuurde 
benadering met als hoofddoel het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid van 
kinderen. Daarbij is er speciale aandacht voor kinderen die extra steun nodig heb-
ben, zoals allochtone kinderen en autochtone kinderen in achterstandssituaties. Ko-
totaal werkt met activiteiten in de grote groep en in kleinere groepen, die duidelijk zijn 
uitgewerkt in themahandleidingen. Het is geen dagvullend programma, maar er zijn 
momenten waarop er via activiteiten aandacht aan het thema besteed wordt. Het 
thema is echter ook de rest van de dag aanwezig door middel van een thematafel en 
aan het thema gerelateerde spelmaterialen waar kinderen vrij mee kunnen spelen. 
Door de afwisseling van activiteiten in de grote groep en in kleine groepen kan ieder 
kind het aanbod krijgen dat het nodig heeft. Voor de kinderen vormen de poppen Puk 
en Ko de rode draad in het programma. Aan de hand van observatielijsten kan de 
ontwikkeling van de kinderen gevolgd worden.  

Een school of peuterspeelzaal kan Ko-totaal uitvoeren zodra de materialen zijn aan-
geschaft. Bij de uitgever kunnen eendaagse implementatieworkshops gevolgd wor-
den. Verdere training kan op maat worden geleverd door de CED-groep. Ko-totaal 
stelt geen eisen aan de groepsgrootte en het aantal leidsters per groep. Voor het 
werken in kleine groepjes, dat een centraal punt van het programma is, is het 
meestal echter wel nodig gedurende meerdere dagdelen per week dubbele bezetting 
in te zetten. Ouders kunnen bij het VVE-programma betrokken worden aan de hand 
van de pakketten Puk & Ko Thuis en Ik & Ko Thuis. Deze pakketten bevatten activi-
teiten die ouders met hun kinderen kunnen doen rond het thema dat op dat moment 
ook in de peuterspeelzaal of op school aan de orde is. Een andere manier waarop 
ouders betrokken worden bij het programma is wanneer de knuffelpoppen Puk of Ko 
mee naar huis gaan met de kinderen en tijdens 'logeerpartijtjes' meedraaien in het 
gezin. 

Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Ko-totaal of onderdelen van 
het programma. Wel heeft het Nederlands Jeugdinstituut geconstateerd dat het pro-
gramma gezien de theoretische onderbouwing in potentie effectief is (Pennings, 
2007).  
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5.1.3 Doe meer met Bas 
Ik ben Bas tussen 1995 en 1999 opgezet door een werkgroep van leerkrachten en 
schoolbegeleiders in de gemeente Staphorst. Aan de hand van een serie kinderboe-
ken rond het jongetje Bas zijn handleidingen voor peuterleidsters, leerkrachten en 
ouders uitgebracht om standaardtaalontwikkeling in het Nederlands van dialectspre-
kers te stimuleren. De verschillende boeken, die geïllustreerd zijn door Dagmar 
Stam, zijn geschikt voor kinderen van anderhalf tot en met acht jaar oud. De boeken 
en aanvullende materialen worden uitgegeven door Uitgeverij Groen in Heerenveen. 
In 2006 zijn de verschillende losse onderdelen gebundeld in Doe meer met Bas. Te-
vens is toen de leskist Bas spreekt een woordje mee uitgegeven, die gebruikt kan 
worden voor individuele begeleiding of begeleiding in kleine groepen van kinderen 
met een taalachterstand. Doe meer met Bas is programmagestuurd en richt zich met 
name op taalontwikkeling, hoewel het programma ook een component rond ontlui-
kend rekenen heeft. De activiteiten van Doe meer met Bas zijn georganiseerd rond 
thema’s en worden gedurende ongeveer twintig minuten per dag uitgevoerd. De 
thema’s zijn duidelijk uitgewerkt in de programmahandleidingen. Kinderen die extra 
aandacht nodig hebben, kan gericht aanbod gegeven worden door activiteiten in 
kleine groepen of individuele begeleiding. Aan de hand van observatielijsten kan de 
ontwikkeling van de kinderen gevolgd worden.  

De ontwikkelaars en uitgevers verzorgen zelf geen trainingen rond het programma. 
Een school of peuterspeelzaal kan het programma uitvoeren zodra de materialen 
aangeschaft zijn. Er zijn echter wel verschillende educatieve advies- en trainingsbu-
reaus die trainingen rond Doe meer met Bas aanbieden. Doe meer met Bas stelt 
geen eisen aan de groepsgrootte en het aantal leidsters of leerkrachten per groep. 
Voor het werken in kleine groepjes of voor individuele begeleiding is het meestal ech-
ter wel nodig gedurende meerdere dagdelen per week dubbele bezetting in te zetten. 
Het betrekken van ouders bij het VVE-programma is een centraal punt geweest bij 
de ontwikkeling ervan. Vanaf het begin is daarom gewerkt met prentenboeken die 
ook thuis gebruikt kunnen worden. Ook voor de ouders zijn er handleidingen en 
eventueel kunnen de ouders vanuit de peuterspeelzaal of school begeleid worden in 
het uitvoeren van leesactiviteiten met hun kinderen.  

Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Doe meer met Bas. Wel is het 
programma bij het Nederlands Jeugdinstituut in behandeling voor erkenning als (in 
potentie) effectief programma.  

5.1.4 Kaleidoscoop 
Evenals Piramide is Kaleidoscoop met subsidie van de overheid eind jaren negentig 
ontwikkeld als experimenteel VVE-programma (zie 5.1.1). Kaleidoscoop is de Neder-
landse bewerking van het in de jaren zestig ontwikkelde Amerikaanse programma 
High/Scope (Hohmann & Weikart, 1995). Het programma is ontwikkeld door de Aver-
roès Stichting en later overgenomen door het Nederlands Jeugdinstituut. Het kan 
gebruikt worden in peutergroepen en groep 1 en 2 van de basisschool. Daarnaast is 
het ook mogelijk Kaleidoscoop in hogere groepen te gebruiken. Kaleidoscoop is een 
ontwikkelingsgericht programma dat uitgaat van de mogelijkheden, de motivatie en 
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het eigen initiatief van kinderen en gericht is op het bevorderen van hun zelfstandig-
heid. De kinderen worden in hun ontwikkeling intensief begeleid door de leidsters en 
leerkrachten, die nauwkeurig bijhouden waar ieder kind zich in zijn ontwikkeling be-
vindt en wat het nodig heeft. Kaleidoscoop werkt met een strak tijdschema en dag-
schema, maar de activiteiten die aan bod komen liggen niet van te voren vast. Wat er 
in de klas gedaan wordt, hangt allereerst af van de interesses van het kind. Daar-
naast bepalen zogenaamde ‘sleutelervaringen’ de activiteiten in de klas. Sleutelerva-
ringen beschrijven hoe jonge kinderen zich ontwikkelen op verschillende gebieden, 
zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en taal- en cognitieve 
ontwikkeling. Alle sleutelervaringen samen laten zien hoe jonge kinderen zich gedra-
gen en welke dingen zij leren. De leidster of leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen 
op den duur zelf actief kunnen werken. Daarom is het belangrijk dat de leidster of 
leerkracht vaak met de kinderen bezig is en vooral ook veel met de kinderen praat. 
De leidster of leerkracht werkt als het ware samen met het kind. Observatie is be-
langrijk bij Kaleidoscoop, omdat leidsters en leerkrachten daarmee bepalen wat indi-
viduele kinderen nodig hebben. Hiervoor wordt het observatie-instrument KOR (Kind 
Observatie Registratie) gebruikt. De leerkrachten of leidsters maken dagelijks aante-
keningen van wat kinderen concreet doen. Hierdoor is veel informatie beschikbaar 
over de sociale, creatieve, cognitieve, lichamelijke en talige ontwikkeling van ieder 
kind. Deze informatie gebruiken de leidsters of leerkrachten om hun dagelijkse activi-
teiten te plannen voor de grote en kleine groep, een plan te maken dat afgestemd is 
op ieder kind afzonderlijk en om ouders te kunnen laten zien hoe hun kind zich ont-
wikkelt. 

Peuterspeelzalen en scholen die Kaleidoscoop willen invoeren, worden begeleid 
door Kaleidoscoop-trainers met een licentie van het NJi. Leidsters, leerkrachten en 
onderwijsassistenten die met Kaleidoscoop gaan werken, moeten een training door-
lopen. Het volledige trainingstraject bestaat uit twintig trainingsdagen en twintig uur 
begeleiding in de groep, verspreid over een periode van twee jaar. Na afloop van de 
training krijgen de deelnemers het internationale High/Scope-Kaleidoscoop certifi-
caat. Kaleidoscoop is het enige van de hier besproken programma’s dat eisen stelt 
aan de randvoorwaarden waaronder het programma wordt uitgevoerd. Scholen moe-
ten de uitgangspunten van Kaleidoscoop onderschrijven en samenwerken met een 
peutergroep die ook Kaleidoscoop gebruikt. Ze moeten werken met een tweede leid-
ster of leerkracht (of onderwijsassistent) in de groep gedurende minimaal vier dagde-
len per week. De peutergroep mag uit maximaal 16 peuters met twee leidsters be-
staan en de kleutergroep uit maximaal 25 kleuters met twee leerkrachten (of een 
leerkracht en een onderwijsassistent). Ten slotte moeten de leidsters en leerkrachten 
minimaal een op het werk toegesneden mbo- of hbo-opleiding hebben en de trainin-
gen van Kaleidoscoop hebben gevolgd. Kaleidoscoop bewaakt de kwaliteit van de 
uitvoering door middel van regelmatige hercertificering. Ouders spelen een belangrij-
ke rol bij Kaleidoscoop. Ze zijn dikwijls welkom in de groep en leidsters of leerkrach-
ten overleggen regelmatig met ouders over hun kind. Er is een handleiding die leid-
sters of leerkrachten kan helpen om met ouders te praten over wat de kinderen leren 
en waarom dat belangrijk is. Er is ook een ideeënboek voor ouders met voorbeelden 
van activiteiten die de ouders thuis met hun kind kunnen doen. 
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Veen, Roeleveld & Leseman (2000) onderzochten eind jaren negentig niet alleen de 
effectiviteit van Piramide (paragraaf 5.1.1), maar ook die van Kaleidoscoop. Tijdens 
de eerste meting, toen de kinderen in de peuterspeelzaal ongeveer een half jaar aan 
het programma deelnamen, werden er geen significante verschillen tussen de Kalei-
doscoopkinderen en de controlegroep geconstateerd. Een jaar later zijn er wel signi-
ficante verschillen tussen de kinderen die in de peuterspeelzaal zijn begonnen en de 
controlegroep, maar niet tussen de controlegroep en de leerlingen die in groep 1 met 
Kaleidoscoop waren begonnen. De peuterspeelzaalgroep scoort met name hoger op 
de taal- en cognitieve toetsen, terwijl er met betrekking tot sociaal-emotioneel gedrag 
geen significante verschillen geobserveerd werden. De effecten zijn echter zwak. Tij-
dens de derde meting in groep 3 verschillen ook de kinderen die in groep 1 met Ka-
leidoscoop begonnen significant van de controlegroep, met name op de taaltoetsen. 
Ook scoren de Kaleidoscoopkinderen hoger op emotionele stabiliteit. De kinderen die 
in de peuterspeelzaal waren begonnen met het programma scoren bovendien hoger 
op cognitieve toetsen. Over het algemeen scoren kinderen die aan Kaleidoscoop 
hebben deelgenomen op termijn dus hoger dan de controlegroep. De effecten zijn 
echter wisselend en zwak.  

5.1.5 Startblokken van Basisontwikkeling 
Startblokken van Basisontwikkeling is eind jaren negentig ontwikkeld voor peuters en 
kleuters in achterstandssituaties als aanvulling op het reeds bestaande algemene 
programma Basisontwikkeling voor alle groepen van de basisschool. De ontwikkeling 
van het programma was in handen van de (destijds nog) Hogeschool Alkmaar en het 
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS). Startblokken van Basisontwikkeling is 
een ontwikkelingsgericht programma waarin de ontwikkelingsmogelijkheden en be-
langstelling van de kinderen in de groep centraal staan. Tegelijkertijd is het de be-
doeling dat de kinderen verder komen in hun ontwikkeling. Elk kind heeft immers an-
dere mogelijkheden en interesses. Daarom wordt er niet gewerkt volgens een voor-
geschreven structuur of volgens een gesloten werkplan, maar met zogenaamde 
‘bouwstenen’. Deze bouwstenen helpen de leidster of leerkracht om zelf een plan 
van activiteiten met en voor de kinderen te maken. Deze activiteiten worden opgezet 
rond thema’s die gedurende een vrij lange tijd in de groep centraal staan. Observatie 
is belangrijk bij Startblokken van Basisontwikkeling, omdat leidsters en leerkrachten 
daarmee bepalen wat individuele kinderen nodig hebben. Hiervoor is er het observa-
tie-instrument Horeb voor Startblokken (Janssen-Vos & Pompert, 2002). De observa-
ties verschaffen aanknopingspunten om een goed aanbod voor de kinderen te kun-
nen ontwerpen. Daarnaast worden observatiegegevens gebruikt om op vaste mo-
menten de stand van zaken op te nemen in de ontwikkeling van elk kind. Het ontwik-
kelingsproces wordt geëvalueerd aan de hand van de gestelde doelen om opnieuw 
plannen te kunnen maken voor het vervolg. 

Ondersteuning bij de invoering van het programma in de praktijk wordt geboden door 
het landelijk centrum voor ontwikkelingsgericht onderwijs De ActiviteiT en medewer-
kers van het APS. Leidsters, leerkrachten en onderwijsassistenten die met Startblok-
ken van Basisontwikkeling gaan werken, moeten een training doorlopen. Het aantal 
scholingsbijeenkomsten en het aantal uren begeleiding in de groep wordt per school 
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en peuterspeelzaal bekeken. Over het algemeen worden deze bijeenkomsten ver-
deeld over een periode van twee jaar. Startblokken van Basisontwikkeling stelt geen 
eisen aan de groepsgrootte en/of de dubbele bezetting. In het kader van het pro-
gramma is de samenwerking tussen ouders en leidster of leerkracht erg belangrijk, 
omdat ervan uitgegaan wordt dat dankzij die samenwerking het kind beter onder-
steund wordt en zich beter ontwikkelt. Voorbeelden van die samenwerking met ou-
ders zijn het organiseren van koffieochtenden, het betrekken van ouders bij de inrich-
ting van de lokalen en huisbezoeken. Ook worden uitvoerders gestimuleerd werkjes 
van kinderen te laten zien en toe te lichten en ouders in de groep te laten meedoen. 

Effectonderzoek van Startblokken van Basisontwikkeling is tussen 2003 en 2005 uit-
gevoerd door Veen, Fukkink & Roeleveld (2006). De opzet van dit quasi-
experimentele onderzoek is vergelijkbaar met die van Veen, Roeleveld & Leseman 
(2000) voor Piramide en Kaleidoscoop (zie 5.1.1), met uitzondering van de opzet van 
de controlegroepen. Voor de evaluatie van Startblokken van Basisontwikkeling be-
studeerden Veen, Fukkink & Roeleveld (2006) kinderen die vanaf de peuterspeelzaal 
aan het programma hadden deelgenomen met kinderen van reguliere peuterspeelza-
len die niet aan een programma hebben deelgenomen. Er is geen derde groep van 
kinderen die in groep 1 is ingestroomd. Een probleem bij het onderzoek is dat de 
controlegroep op een aantal punten aanzienlijk verschilt van de onderzoeksgroep die 
aan Startblokken van Basisontwikkeling heeft deelgenomen. De laatste groep is over 
het algemeen iets ouder, bestaat uit meer allochtone kinderen en meer kinderen van 
laagopgeleide ouders, spreekt thuis minder vaak Nederlands en stroomt na de peu-
terspeelzaal vaker door naar relatief ‘zwarte’ scholen. De onderzoekers hebben voor 
deze scheve verdeling van de groepen statistisch gecontroleerd.  

De resultaten van het onderzoek laten zien dat er bij de eerste meting, toen de kinde-
ren tussen de acht en twaalf maanden deelnamen aan Startblokken van Basisont-
wikkeling, geen significante verschillen zijn met de controlegroep. Tijdens de tweede 
meting in groep 1 blijken de kinderen die aan Startblokken van Basisontwikkeling 
deelnamen een achterstand op taalgebied te hebben, ook wanneer gecontroleerd 
wordt voor achtergrondkenmerken. Bij de derde meting in groep 2 werden er, na con-
trole voor achtergrondkenmerken, op het gebied van taal en cognitie geen verschillen 
tussen de onderzoeksgroepen gevonden. Wel was er op sociaal-emotioneel gebied 
sprake van positieve effecten voor de kinderen die aan Startblokken van Basisont-
wikkeling hadden deelgenomen. Hun leerkrachten beoordeelden hen significant lager 
op onaangenaam gedrag en hoger op werkhoudig. Samenvattend kan dus gesteld 
worden dat er tot dusver weinig effecten van Startblokken van Basisontwikkeling zijn 
geconstateerd.  

5.1.6 Speelplezier 
Speelplezier is in 2002 ontwikkeld door Consent, een fusie van vier Midden- en Zuid-
Limburgse onderwijsbegeleidingsdiensten. Speelplezier is niet opgenomen in de Da-
tabase Effectieve Jeugdinterventies van het NJi. Onderstaande beschrijving is geba-
seerd op een evaluatieverslag van Van der Bolt & Schonewille (2006). Aanvankelijk 
was Speelplezier een onderdeel van het programma KLLOS (Kinderen Leidsters 
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Leerkrachten Ouders Samen), waarin ook het welzijnswerk een rol speelde door ou-
derbetrokkenheid te stimuleren. Recentelijk is Speelplezier als zelfstandig VVE-
programma verder ontwikkeld. Speelplezier wordt tot op heden alleen in Zuid-
Limburg gebruikt. Het programma is in dit rapport opgenomen, omdat enkele scholen 
in de internetenquête (zie paragraaf 3.3.2) hebben aangegeven dit programma te 
gebruiken. Speelplezier is een programma voor peutergroepen en groep 1 en 2 van 
de basisschool. Ook in groep 3 en 4 kan Speelplezier gebruikt worden en een door-
gaande lijn naar groep 8 is in ontwikkeling. Het programma is ontwikkelingsgericht en 
heeft het spel van het kind als uitgangspunt. De leidsters en leerkrachten begeleiden 
de kinderen spelenderwijs naar hun volgende stap in de ontwikkeling. Er wordt ge-
werkt met thema’s, waarvan een aantal al is uitgewerkt in themaklappers. Er zijn ook 
schema’s beschikbaar waarmee uitvoerder zelf thema’s kunnen ontwikkelen. Speel-
plezier werkt met activiteiten in de grote groep en in kleinere groepen. Ieder thema 
wordt met een spel geïntroduceerd. Dagelijks vinden er in de grote groep spelactivi-
teiten plaats. Het introduceren en herhalen van nieuwe woorden speelt daarbij een 
belangrijke rol. In peutergroepen wordt de groep dagelijks gesplitst in twee kleinere 
groepen, die op verschillende manieren met het thema bezig zijn. In groep 1 en 2 
neemt de leerkracht dagelijks een groepje kinderen apart voor activiteiten op hun ei-
gen niveau. Ieder kind wordt minimaal eenmaal per week in een groepje begeleid. 
Daarnaast begeleiden de leidsters en leerkrachten de kinderen dagelijks in hun spel. 
In de begeleiding van het spel staan de drie i’s centraal: inleven, interveniëren en in-
spireren. Om de ontwikkeling van de kinderen bij te houden worden activiteiten en 
observaties bijgehouden in het Speelplezier-volgmodel. In zogenaamde kinderont-
wikkelboeken (portfolio’s) worden voor ieder kind aantekeningen, werkstukken en fo-
to’s bijgehouden. 

Peuterspeelzalen en scholen die Speelplezier willen invoeren, worden begeleid door 
Consent. De uitvoerders nemen deel aan een trainingstraject waarvan de bijeenkom-
sten zijn verspreid over een periode van twee jaar. Bij de training ontvangen de uit-
voerders de materialen van Speelplezier en toegang tot de gebruikerswebsite. 
Speelplezier stelt geen eisen aan de groepsgrootte en de dubbele bezetting in de 
kleutergroepen. Omdat de kinderen in de kleutergroepen leren zelfstandig te werken 
of spelen, gaat het programma ervan uit dat de activiteiten in kleine groepen door 
één groepsleerkracht gedaan kunnen worden. Peutergroepen worden wel geacht 
dubbele bezetting te hebben. Ook moeten de peuters minimaal drie, maar bij voor-
keur vier dagdelen de peuterspeelzaal bezoeken. Ouders kunnen op verschillende 
manieren bij het programma betrokken worden. Uitvoerders worden gestimuleerd 
verschillende soorten ouder-kindactiviteiten te organiseren. Daarvoor zijn er onder 
andere speel-praat-ideeënkaarten om ouders handreikingen te bieden voor aanvul-
lende activiteiten thuis. 

Er is tot dusver geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Speelplezier. 

5.1.7 Typen van VVE-programma’s 
Een van de doelen van de bovenstaande beschrijving van Nederlandse VVE-
programma’s is om tot een typologie van programma’s te komen. Dit blijkt geen   
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eenvoudige opgave te zijn. Het meest inhoudelijk verschil tussen programma’s is de 
pedagogisch-didactische benadering: Piramide, Ko-totaal en Doe meer met Bas zijn 
meer programmagestuurd, terwijl Kaleidoscoop, Startblokken van Basisontwikkeling 
en Speelplezier meer ontwikkelingsgericht zijn. Met opzet wordt hier van ‘meer’ pro-
gramma- of ontwikkelingsgestuurd, omdat er gradaties in te onderscheiden zijn. Dat 
geldt met name voor Kaleidoscoop. Dat programma is enerzijds sterk ontwikkelings-
gericht in opzet, aangezien het aanbod steeds aangepast wordt aan de ontwikke-
lingsfase waarin een kind zich bevindt. Kaleidoscoop geeft echter wel zeer duidelijk 
omlijnde structuren en dagindelingen aan, waarbinnen dit aanbod gerealiseerd wordt. 
Aangezien het programma echter niet vooraf de inhoud van het programma structu-
reert, wordt het hier als voornamelijk ontwikkelingsgericht gekenmerkt. Harskamp 
(2004: 151) noemt Kaleidoscoop dan ook een “open” programma “met vaste dagrou-
tines”. 

Op een aanzienlijk aantal andere variabelen verschillen de programma’s eveneens: 
het aantal ontwikkelingsdomeinen waar ze zich op richten, de invulling van de ouder-
component, de aanbevelingen of eisen rond randvoorwaarden, de vormen van kwali-
teitsbewaking en inzake wetenschappelijk aangetoonde effectiviteit. Het is echter niet 
zo dat de programma’s op deze onderdelen in duidelijke groepen uiteenvallen. Het 
ene programma heeft meer van het een, het ander meer van het ander. Ondanks 
hun verschillende achtergronden en uitgangspunten gaan de programma’s kennelijk 
in grote lijnen in dezelfde richting teneinde door gemeenten als officieel VVE-
programma erkend te worden. In dit onderzoek zal daarom verder alleen de pedago-
gisch-didactische benadering als kenmerkend worden beschouwd voor twee typen 
programma’s: programmagestuurde en ontwikkelingsgerichte. 

5.2 VVE-programma’s en school- en uitvoeringskenmerken 

In deze paragraaf wordt op basis van de gegevens uit het enquêteonderzoek nage-
gaan op wat voor soort scholen welke programma’s gebruiken. De scholen worden 
vergeleken op zowel school- en leerlingkenmerken als op de manier waarop zij VVE 
implementeren. De gegevens over school- en leerlingkenmerken komen uit PRIMA 6 
en hebben dus betrekking op het schooljaar 2004-2005. Niettemin is de keuze ge-
maakt voor de implementatiekenmerken naar het schooljaar 2006-2007 te kijken. De 
reden daarvoor is tweeledig. Allereerst biedt dit de meest relevante informatie over 
de huidige stand van zaken. Ten tweede gebruikten er in dat schooljaar meer scho-
len een VVE-programma, zodat er meer vergelijkingen mogelijk zijn. Met name het 
feit dat er in het schooljaar 2004-2005 slechts twintig scholen waren die een ontwik-
kelingsgericht programma gebruikten (en er op individuele variabelen ook een aantal 
missings is) speelt hierbij een rol.  

Naast het bovenstaande is hier ook nog een opmerking over het leerlingkenmerk 
‘bezoek peuterspeelzaal’ geboden. In een ouderenquête is in het kader van PRIMA 
gevraagd of een kind een peuterspeelzaal heeft bezocht. De non-respons op deze 
enquête was echter erg groot, met name onder allochtone ouders. Ondanks deze 



IVA beleidsonderzoek en advies 61 

kanttekening is de variabele toch in de vergelijkingen opgenomen, omdat dat enige 
indicatie geeft over de vraag of kinderen wellicht deelgenomen hebben aan het VVE-
programma in de peuterspeelzaal. Verder is er namelijk alleen informatie beschik-
baar over de samenwerking tussen de school waarop het kind zit en peuterspeelza-
len. 

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de variabelen die in deze vergelijkingen zijn opge-
nomen. 

Tabel 5.1 Variabelen voor vergelijkingsanalyses tussen scholen met verschillen-
de VVE-programma’s 
Variabele Databestand N 
Schoolkenmerken  Scholen 

 Richting/denominatie PRIMA 6 122 
 Verstedelijkingsgraad PRIMA 6 122 
 Leerlingaantal PRIMA 6 99 
 Gemiddeld leerlinggewicht* PRIMA 6 122 
 Extra formatie en middelen PRIMA 6 107 

Leerlingkenmerken  Leerlingen 
 SES ouders PRIMA 6 11.230 
 Bezoek peuterspeelzaal PRIMA 6 2.304 

Implementatie VVE: samenwerking peuterspeelzaal  Scholen 
 Wel/geen samenwerking met peuterspeelzaal Internetenquête 130 
 Mate van afstemming met peuterspeelzaal  Internetenquête 112 

Implementatie VVE: uitvoering in peuterspeelzaal  Peuterspeelzalen 
 Maximaal aantal dagdelen deelname aan peuterspeelzaal Internetenquête 108 
 Maximale groepsgrootte peuterspeelzaal Internetenquête 109 

Implementatie VVE: uitvoering in groep 1 en 2  Scholen 
 Groepsgrootte PRIMA 6 108 
 Aantal dagdelen dubbele bezetting Internetenquête 129 
 Mate van ouderbetrokkenheid Internetenquête 130 
 Mate van afstemming met groep 3 Internetenquête 130 

Implementatie VVE: professionalisering uitvoerders  Scholen/ 
 peuterspeelzalen 

 Vooropleiding uitvoerders peuterspeelzaal Internetenquête 103 
 Programmaspecifieke training uitvoerders peuterspeelzaal Internetenquête 130 
 Programmaspecifieke training uitvoerders groep 1 en 2 Internetenquête 128 

*Het gaat hier om de ‘oude’ gewichtenregeling, waarbij autochtone kinderen met laagopgeleide ouders een 

gewicht van 1,25 hebben en allochtone kinderen met laagopgeleide ouders een gewicht van 1,90. 

Alvorens over te gaan tot bedoelde programmavergelijkingen, zal eerst in kaart wor-
den gebracht hoeveel scholen de verschillende VVE-programma’s gebruiken en 
wanneer die programma’s daar zijn ingevoerd.  

5.2.1 Gebruik VVE-programma’s 
Van de 253 PRIMA-scholen die hebben meegedaan aan de internetenquête, werkten 
er in het schooljaar 2006-2007 in totaal 141 (56%) met een VVE-programma. Tabel 
5.2 geeft een overzicht van het aantal scholen dat specifieke VVE-programma’s    
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gebruikte. In de tabel wordt het eerder geïntroduceerde onderscheid tussen pro-
grammagestuurde en ontwikkelingsgerichte programma’s gehanteerd. 

Tabel 5.2 Gebruik VVE-programma’s 
Programma Aantal scholen % 
Programmagestuurd  

 Piramide 70 50 
 Ko-totaal  21 15 
 Doe meer met Bas 7 5 

Ontwikkelingsgericht  
 Startblokken van Basisontwikkeling 19 14 
 Kaleidoscoop 10 7 
 Speelplezier 4 3 

Anders* 10 7 

*Boekenpret, Taallijn VVE, Kijk en Doe, Schatkist, Taalplezier, T3, ‘lokale variant’ en ‘zelfontwikkelde leskis-

ten rond een aantal vaste thema’s’. 

De meeste scholen gebruiken een programmagestuurd VVE-programma (70%). Het 
meest gebruikte programma is Piramide (50%), gevolgd door Ko-totaal (15%) en 
Startblokken van Basisontwikkeling (14%). Het merendeel van de scholen (97%) is 
van plan hun huidige VVE-programma te blijven gebruiken. In Figuur 5.1 staat in een 
overzicht vanaf wanneer de verschillende VVE-programma’s door de scholen zijn in-
gevoerd. De verschillen qua invoeringsdatum tussen de programma’s zijn significant 
(Kruskal-Wallis, Chi2=17,5; df=5; p=.004). 

Figuur 5.1 Jaar van invoering 

5.2.2 Programmagestuurde en ontwikkelingsgerichte VVE-programma’s 
Tabel 5.3 geeft een overzicht van de mate waarin de scholen die een programmage-
richt VVE-programma gebruiken in schoolkenmerken verschillen van de scholen met 
een ontwikkelingsgericht programma. 
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Tabel 5.3 Verschillen tussen scholen met een programmagestuurd of ontwikke-
lingsgericht programma 
Variabele Verschillen 
Schoolkenmerken  

 Richting/denominatie n.s. 
 Verstedelijkingsgraad n.s. 
 Leerlingaantal n.s. 
 Gemiddeld leerlinggewicht .038 
 Extra formatie en middelen n.s. 

Leerlingkenmerken  
 SES ouders <.001 
 Bezoek peuterspeelzaal n.s. 

Implementatie VVE: samenwerking peuterspeelzaal  
 Wel/geen samenwerking met peuterspeelzaal - 
 Vormen van afstemming met peuterspeelzaal  n.s. 

Implementatie VVE: uitvoering in peuterspeelzaal  
 Maximaal aantal dagdelen deelname aan peuterspeelzaal n.s. 
 Maximale groepsgrootte peuterspeelzaal n.s. 

Implementatie VVE: uitvoering in groep 1 en 2  
 Groepsgrootte n.s. 
 Aantal dagdelen dubbele bezetting n.s. 
 Vormen van ouderbetrokkenheid -/n.s./.015 
 Vormen van afstemming met groep 3 n.s. 

Implementatie VVE: professionalisering uitvoerders  
 Vooropleiding uitvoerders peuterspeelzaal n.s. 
 Programmaspecifieke training uitvoerders peuterspeelzaal n.s. 
 Programmaspecifieke training uitvoerders groep 1 en 2 n.s. 

n.s. = niet significant; - = te weinig gegevens om statistische analyses uit te voeren; meerdere waarden bete-

kent dat er verschillend gescoord is op verschillende variabelen (zie begeleidende tekst) 

Uit Tabel 5.3 blijkt dat scholen die een programmagestuurd of een ontwikkelingsge-
richt VVE-programma gebruiken over het algemeen sterk op elkaar lijken. Slechts op 
een klein aantal variabelen zijn er verschillen geconstateerd. Allereerst is het gemid-
deld leerlinggewicht op scholen die een ontwikkelingsgericht VVE-programma ge-
bruiken hoger (zie Tabel 5.4). 

Tabel 5.4 Gemiddeld leerlinggewicht van scholen met een programmagestuurd 
en een ontwikkelingsgericht VVE-programma 
 Programmagestuurd Ontwikkelingsgericht 
Leerlinggewicht Aantal scholen % Aantal scholen % 
Laag (1,00-1,09) 24 27 3 10 
Midden (1,10-1,39) 31 34 8 36 
Hoog (>1,40) 36 40 20 65 

Chi2=6,5; df=2; p=.038 

Een tweede verschil tussen scholen met een programmagestuurd en een ontwikke-
lingsgericht VVE-programma is de sociaal-economische status van de ouders van de 
leerlingen. Ontwikkelingsgerichte programma’s worden gebruikt op scholen met meer 
leerlingen met een allochtone achtergrond en een lage SES en minder leerlingen met 
een hoge SES (zie Tabel 5.5). 
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Tabel 5.5 SES van de ouders van leerlingen op scholen met een programmage-
stuurd en een ontwikkelingsgericht VVE-programma 
 Programmagestuurd Ontwikkelingsgericht 
Leerlinggewicht Aantal scholen % Aantal scholen % 
Max. LBO (Turks, Marokkaans) 1347 16 721 27 
Max. LBO (overig allochtoon) 923 11 371 14 
Max. LBO (autochtoon) 1743 21 455 17 
Max. MBO 2811 32 760 28 
HBO/WO 1697 20 402 15 

Chi2=203,1; df=4; p<.001 

Ten slotte is er verschil tussen scholen met een programmagestuurd en een ontwik-
kelingsgericht VVE-programma in een specifieke vorm van ouderbetrokkenheid die in 
het kader van VVE georganiseerd wordt. Van de scholen met een ontwikkelingsge-
richt programma laat 66% ouders een ochtend of middag meedraaien in de groep, 
terwijl 41% van de scholen met een programmagestuurd VVE-programma dat doet 
(Chi2=6,0; df=1; p=.015). Op de andere vormen van ouderbetrokkenheid verschillen 
de twee groepen scholen echter niet, evenmin als op andere implementatiekenmer-
ken. 

5.2.3 Individuele VVE-programma’s 
De meeste vergelijkingen tussen VVE-programma’s zijn alleen te maken met Pirami-
de, Ko-totaal en Startblokken van Basisontwikkeling, aangezien er alleen voor deze 
programma’s een voldoende aantal scholen is om statistische analyses uit te voeren. 
Voor de analyses op leerlingniveau (SES en bezoek peuterspeelzaal) is het echter 
wel mogelijk om vergelijkingen met alle VVE-programma’s te maken. Met deze ver-
gelijkingen zal dan ook begonnen worden, om vervolgens meer in detail naar Pirami-
de, Ko-totaal en Startblokken van Basisontwikkeling te kijken. 

In Tabel 5.6 staan de resultaten van een vergelijking van VVE-programma’s met be-
trekking tot de sociaal-economische status van de leerlingen op de scholen die de 
betreffende programma’s gebruiken. Met behulp van de Kruskal-Wallistoets is per 
programma de gemiddelde rangorde van de SES van de leerlingen bepaald. Daarbij 
is binnen de categorie ‘Maximaal LBO’ de groep met een Turkse of Marokkaanse 
achtergrond als het laagst beschouwd, gevolgd door de overige allochtonen en ver-
volgens de autochtonen. De resultaten laten wederom het in paragraaf 5.2.2 reeds 
vastgestelde verschil tussen ontwikkelingsgerichte programma’s (Startblokken van 
Basisontwikkeling, Kaleidoscoop en Speelplezier) en programmagestuurde pro-
gramma’s (Piramide, Ko-totaal en Doe meer met Bas) zien. Het programma Kaleido-
scoop wordt gebruikt op scholen met leerlingen met de laagste SES. De program-
ma’s Ko-totaal en Doe meer met Bas worden gebruikt op scholen met kinderen met 
een relatief hoge sociaal-economische achtergrond. 
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Tabel 5.6 Rangorde VVE-programma’s naar SES-achtergrond van de leerlingen 
Programma Aantal leerlingen Gemiddelde 

rangorde 
leerlingen 

Kaleidoscoop 809 4558,4 
Startblokken van Basisontwikkeling 1534 4878,2 
Speelplezier 218 5126,4 
Piramide 5632 5282,8 
Ko-totaal  2537 6875,5 
Doe meer met Bas 500 7154,9 

Chi2=766,0; df=5; p<.001 

Tabel 5.7 geeft de resultaten van een vergelijkbare analyse van de mate waarin leer-
lingen van scholen met specifieke VVE-programma’s een peuterspeelzaal bezocht 
hebben. De uitkomsten laten zien dat van de scholen die met Doe meer met Bas 
werken veruit de minste leerlingen naar een peuterspeelzaal zijn geweest. Ook op 
scholen met het programma Startblokken van Basisontwikkeling zitten relatief weinig 
kinderen die een peuterspeelzaal hebben bezocht. Van de kleine groep leerlingen 
die naar een school gaan waar het programma Speelplezier wordt gebruikt, is het 
grootste aantal kinderen naar de peuterspeelzaal geweest. Er zijn verschillende ver-
rklaringen voor deze verschillen. Allereerst wordt Doe meer met Bas vrij veel op Pro-
testants-Christelijke (met name Reformatorische) scholen gebruikt waar het minder 
gebruikelijk is om kinderen naar een peuterspeelzaal te sturen (Rutten et al., 2006). 
Het programma Startblokken van Basisontwikkeling is het enige programma dat al 
bestond voor hogere groepen in het basisonderwijs voordat de doorgaande lijn naar 
VVE ontwikkeld werd. Dit kan verklaren waarom ook scholen die samenwerken met 
een peuterspeelzaal dit VVE-programma toch gebruiken. Ten slotte is Speelplezier 
nog maar recent geïmplementeerd. Een van de randvoorwaarden om het programma 
in te voeren is dat de school samenwerkt met een peuterspeelzaal. De ontwikkelaars 
zitten hier waarschijnlijk nog dermate dicht bovenop, dat dit dan ook in hoge mate 
gebeurt.  

Tabel 5.7 Rangorde VVE-programma’s naar peuterspeelzaalbezoek 
Programma Aantal leerlingen Gemiddelde 

rangorde 
leerlingen 

Doe meer met Bas 114 764,7 
Startblokken van Basisontwikkeling 311 933,8 
Kaleidoscoop 153 1036,9 
Piramide 962 1042,1 
Ko-totaal 459 1065,1 
Speelplezier 45 1164,4 

Chi2=58,3; df=5; p<.001 

Zoals reeds eerder vermeld, is voor de overige vergelijkingen alleen gekeken naar de 
VVE-programma’s met voldoende massa: Piramide, Ko-totaal en Startblokken van 
Basisontwikkeling. Steeds zijn de scholen die deze programma’s gebruiken vergele-
ken met scholen die een ander VVE-programma gebruiken, waarbij in de laatste    
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categorie ook de scholen die Kaleidoscoop, Doe meer met Bas of Speelplezier ge-
bruiken, zijn meegenomen. Een overzicht van de uitkomsten voor de drie program-
ma’s staat in Tabel 5.8.  

Tabel 5.8 Verschillen tussen scholen die Piramide, Ko-totaal of Startblokken van 
Basisontwikkeling gebruiken en scholen met andere programma’s 
 Verschillen 
Variabele Piramide Ko-totaal Startblokken 

van Basis-
ontwikkeling  

Schoolkenmerken  
 Richting/denominatie n.s. n.s. n.s. 
 Verstedelijkingsgraad n.s. n.s. n.s. 
 Leerlingaantal n.s. <.001 n.s. 
 Gemiddeld leerlinggewicht n.s. n.s. n.s. 
 Extra formatie en middelen n.s. n.s. n.s. 

Implementatie VVE: samenwerking peuterspeelzaal  
 Wel/geen samenwerking met peuterspeelzaal n.s. - - 
 Vormen van afstemming met peuterspeelzaal  -

/n.s./.027/.048
-/n.s. -/n.s. 

Implementatie VVE: uitvoering in peuterspeelzaal  
 Maximaal aantal dagdelen deelname aan peuterspeel-

zaal 
n.s. n.s. n.s. 

 Maximale groepsgrootte peuterspeelzaal n.s. n.s. n.s. 
Implementatie VVE: uitvoering in groep 1 en 2  

 Groepsgrootte n.s. .019 n.s. 
 Aantal dagdelen dubbele bezetting n.s n.s n.s 
 Vormen van ouderbetrokkenheid n.s/.034 -/n.s -/n.s 
 Vormen van afstemming met groep 3 n.s. -/n.s. -/n.s. 

Implementatie VVE: professionalisering uitvoerders  
 Vooropleiding uitvoerders peuterspeelzaal n.s. n.s. n.s. 
 Programmaspecifieke training uitvoerders peuter-

speelzaal 
n.s. n.s. n.s. 

 Programmaspecifieke training uitvoerders groep 1 en 2 - n.s. n.s. 

n.s. = niet significant; - = te weinig gegevens om statistische analyses uit te voeren; meerdere waarden bete-

kent dat er verschillend gescoord is op verschillende variabelen, waarover in de begeleidende tekst meer in-

formatie gegeven wordt. 

De uitkomsten laten wederom zien dat er over het algemeen weinig verschillen tus-
sen de scholen zijn die al dan niet Piramide, Ko-totaal of Startblokken van Basisont-
wikkeling gebruiken. De scholen die Startblokken van Basisontwikkeling gebruiken, 
verschillen zelfs op geen enkele variabele significant van de scholen met andere 
VVE-programma’s.  

Scholen die Ko-totaal gebruiken verschillen met name op een tweetal structurele 
kenmerken van de andere scholen met een VVE-programma. Ze zijn met gemiddeld 
296 leerlingen significant groter dan de andere scholen (gemiddeld 191 leerlingen, 
t=-3,317; df=107; p<.001). Ook waren de groepen 2 in het schooljaar 2004-2005 sig-
nificant groter. Op scholen met Ko-totaal bestonden de groepen uit gemiddeld 22,9 
leerlingen en op andere scholen uit 19,8 leerlingen (t=-2,377; df=116; p=.019).  
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Scholen die Piramide gebruiken verschillen op twee punten van scholen met andere 
programma’s. Allereerst worden er in het kader van afstemming tussen de peuter-
speelzaal en de basisschool overdrachtsgesprekken gevoerd op significant meer 
scholen die Piramide gebruiken (77%) dan op scholen met een ander VVE-
programma (59%, Chi2= 4,894; df=1; p=.027). Ook is er op meer Piramide-scholen 
(71%) gezamenlijk overleg tussen de uitvoerders in de peuterspeelzaal en in groep 1 
en 2 dan op de overige scholen (53%, Chi2= 3,924; df=1; p=.048). Ten slotte worden 
ouders door relatief veel Piramide-scholen (63%) actief betrokken bij het VVE-
programma door bijvoorbeeld materialen of suggesties waarmee ze thuis zelf met 
hun kind aan de slag kunnen (overige scholen: 45%, Chi2= 4,488; df=1; p=.034). 

5.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is een aantal Nederlandse VVE-programma’s beschreven. Daarbij is 
een indeling gemaakt in programma’s met een programmagestuurde pedagogisch-
didactische benadering (Piramide, Ko-totaal en Doe meer met Bas) en ontwikke-
lingsgerichte programma’s (Kaleidoscoop, Startblokken van Basisontwikkeling en 
Speelplezier). Ondanks de overeenkomsten die er zijn, verschillen de programma’s 
op een groot aantal onderdelen, zoals het aantal ontwikkelingsdomeinen waarop ze 
zich richten, de invulling van een oudercomponent, de aanbevelingen of eisen rond 
randvoorwaarden, vormen van kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk aangetoonde 
effectiviteit. Piramide is door de scholen die aan de uitgevoerde internetenquête 
hebben meegedaan het meest gebruikte programma, gevolgd door Ko-totaal en 
Startblokken van Basisontwikkeling.  

In het tweede deel van het hoofdstuk is gekeken welk soort scholen welk VVE-
programma gebruiken. Scholen die een programmagestuurd of een ontwikkelingsge-
richt VVE-programma gebruiken lijken over het algemeen sterk op elkaar. De enige 
significante verschillen zijn dat scholen met een ontwikkelingsgericht programma 
meer allochtone leerlingen met lageropgeleide ouders hebben en als school een ho-
ger gemiddeld leerlinggewicht. Bovendien laten meer scholen met een ontwikke-
lingsgericht programma ouders een ochtend of middag meedraaien in de groep. 

Een vergelijking van de individuele VVE-programma’s laat wederom weinig signifi-
cante verschillen zien. Wat kleine verschillen tussen scholen die Piramide gebruiken 
en scholen met een ander VVE-programma is dat Piramide-scholen op een aantal 
punten sterker zijn in de afstemming tussen de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 en 
bovendien vaker ouders actief bij het VVE-programma betrekken door bijvoorbeeld 
materialen of suggesties waarmee ze thuis zelf met hun kind aan de slag kunnen. 
Scholen die Ko-totaal gebruiken verschillen op een tweetal structurele punten van de 
andere scholen met een VVE-programma: Ko-totaal-scholen zijn groter (leerlingen-
aantal) en hebben grotere kleutergroepen. Scholen die Startblokken van Basisont-
wikkeling gebruiken verschillen op geen enkele variabele significant van scholen met 
andere VVE-programma’s.  
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6 De effecten van deelname aan VVE 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de uitgevoerde multilevel-analyses om de 
effecten van VVE op schoolprestaties te kunnen vaststellen. Allereerst worden de ef-
fecten op korte termijn (schoolscores in groep 2) onderzocht en beschreven, daarna 
die op middellange termijn (schoolscores in groep 4). Ten slotte wordt vastgesteld of 
deelname aan VVE en specifieke implementatiekenmerken van de VVE-
programma’s een modererend effect hebben op de relatie tussen leerlingkenmerken 
en schoolprestaties. Tegen deze achtergrond staan derhalve de volgende vragen 
centraal: 

1. In hoeverre heeft deelname aan VVE-programma’s effect op de schoolresultaten 
van leerlingen op de korte termijn? 

2. In hoeverre heeft deelname aan VVE-programma’s effect op de schoolresultaten 
van leerlingen op de middellange termijn? 

3. In hoeverre wordt de effectiviteit van VVE bepaald door condities waaronder de 
programma’s worden uitgevoerd en in hoeverre is dat verschillend voor leerlin-
gen met verschillende sociaal-economische achtergronden? 

6.1 Selectie van de variabelen 

Ter beantwoording van bovenstaande vragen is gebruik gemaakt van de landelijke 
gegevens van de vijfde meting van het PRIMA-cohortonderzoek (PRIMA 5, school-
jaar 2002-2003) en van de zesde meting (PRIMA 6, schooljaar 2004-2005)14. Daar-
naast wordt gebruik gemaakt van de gegevens over VVE-deelname en invoerings-
kenmerken van VVE uit de internetenquête die ten behoeve van dit onderzoek onder 
alle PRIMA-scholen is uitgevoerd (zie hoofdstuk 4).  

De effecten op de korte termijn worden vastgesteld door de gegevens van de leerlin-
gen uit groep 2 te analyseren. Dit doen we apart voor de vijfde meting (PRIMA 5) en 
de zesde meting (PRIMA 6) van het Prima-cohortonderzoek. We gebruiken daarvoor 
de volgende schoolresultaten: 

• Score op de toets Taal voor Kleuters (groep 2); 
• Score op de toets Ordenen (groep 2); 
• Score op de schaal Werkhouding uit het leerlingprofiel (groep 2). 

                                                           
14  Voor een uitgebreide verantwoording van de variabelen van PRIMA die in dit onderzoek worden gebruikt 

wordt verwezen naar de basisrapportages van het PRIMA-cohortonderzoek (zie Driessen, Van Langen & 
Vierke 2004, 2006; Van der Veen, Van der Meijden & Ledoux, 2004, 2006). 
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Om effecten op de middellange termijn vast te stellen analyseren we de gegevens 
van leerlingen uit groep 4 van PRIMA 6 die ten tijde van PRIMA 5 in groep 2 verble-
ven. We maken daarbij gebruik van de volgende schoolresultaten uit PRIMA 6: 

• Score op toets Taal (groep 4); 
• Scores toets Rekenen/wiskunde (groep 4); 
• Score op de schaal Werkhouding uit het leerlingprofiel (groep 4); 
• IQ score (groep 4). 
 
Daarnaast wordt van enkele aanvullende school- en leerlinggegevens uit PRIMA 5 
en PRIMA 6 gebruik gemaakt. Van deze gegevens wordt verwacht dat zij een versto-
rend effect kunnen hebben op de relatie tussen de deelname aan VVE en de school-
resultaten. Daarom worden deze variabelen ter controle in de analyses opgenomen: 

• Aantal leerlingen op school; 
• Leerlinggewicht: dit is een maat voor de samenstelling van de schoolpopulatie 

op basis van de leerlinggewichten (zie de beschrijving in hoofdstuk 3); 
• Inzet OVB: deze score geeft een indicatie voor de mate van inzet van extra for-

matie en middelen ter bestrijding van onderwijsachterstanden; 
• Volgplan: deze variabele geeft het gebruik van een leerlingvolgsysteem op 

school aan; 
• Sekse van de leerling; 
• Sociaal economische en etnische status (SES) van de leerling. Hiervoor zijn de 

categorieën die ook in het PRIMA cohortonderzoek worden gehanteerd overge-
nomen (zie de beschrijving hiervan in hoofdstuk 3). 

 

Voor het beantwoorden van de vragen over het modererende effect van de condities 
waaronder VVE wordt uitgevoerd, zijn in de analyses een aantal implementatie- en 
programmakenmerken opgenomen uit de enquête die is uitgezet onder de PRIMA-
scholen. Alle gegevens zijn zowel bekend voor de situatie ten tijde van PRIMA 5, 
schooljaar 2003-2003 als van PRIMA 6, schooljaar 2004-2005. Bij de selectie van 
deze variabelen is met name gekeken naar de verdeling van de antwoorden, omdat 
er steeds voldoende scholen in de contrastgroepen moesten zitten. Hierbij speelde 
ook het feit een rol dat er voor de gegevens over de situatie ten tijde van PRIMA op 
enkele vragen vrij veel antwoorden ontbraken. Uiteindelijk zijn de volgende variabe-
len op schoolniveau geselecteerd, die als contrastvariabele zijn gecodeerd15: 

• Gebruik VVE-programma (wel/niet); 
• Samenwerking met peuterspeelzaal (wel/niet);  
• Actieve ouderbetrokkenheid (wel/niet). Een school scoort hierbij ‘actief’ wanneer 

er een bevestigend antwoord is gegeven op de vraag of ouders een ochtend of 
middag kunnen meedraaien in de groep of op de vraag of ouders actief  
betrokken worden bij het VVE-programma door hen bijvoorbeeld materialen of 

                                                           
15  Een uitgebreide beschrijving van de constructie van deze variabelen en de verdeling van de scholen is te 

vinden in hoofdstuk 4 en 5. 
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suggesties mee te geven waarmee ze thuis zelf met hun kind aan de slag kun-
nen 

• Afstemming met groep 3 (wel/niet). Hierbij is gekeken naar de antwoorden op 
de vraag of er ‘weinig’ afstemming met groep 3 is. Een bevestigend antwoord 
levert een negatieve score op deze variabele op, een negatief antwoord een po-
sitieve score; 

• VVE-training leerkrachten. Hierbij is een indeling gemaakt in scholen waar vrij-
wel alle leerkrachten de training behorende bij het VVE-programma hebben af-
gerond (positieve score) en scholen waar de helft of minder van de leerkrachten 
dat gedaan heeft (negatieve score) 

• Pedagogische benadering van het VVE programma (programmagestuurd of 
ontwikkelingsgericht). 

6.2 Uitvoering van de analyses 

Zoals uit de beschrijving van de geselecteerde variabelen voor de effectanalyses 
blijkt, gaat het in dit onderzoek zowel om kenmerken op het niveau van de leerlingen 
(bijvoorbeeld geslacht en SES), als om kenmerken op het niveau van de scholen 
waarbinnen deze leerlingen gegroepeerd zijn (bijvoorbeeld aantal leerlingen, inzet 
OVB). Voor het beantwoorden van de vraag naar de effecten van VVE is daarom ge-
bruik gemaakt van multilevel-analyses, omdat daarbij rekening gehouden kan wor-
den met deze hiërarchische structuur van de data.  

In deze analyses, waarvan de resultaten in de volgende paragrafen worden beschre-
ven, worden stapsgewijs een aantal modellen onderzocht: 

• Eerst wordt er een 0-model geschat, waarin de schoolresultaten als te voorspel-
len variabelen zijn opgenomen maar waarbij nog geen voorspellers op leerling- 
of schoolniveau zijn opgenomen.  

• Daarna wordt telkens een eerste model geschat waarbij deelname aan VVE als 
voorspellende variabele is opgenomen, maar nog geen andere voorspellende 
variabelen.  

• Vervolgens worden stapsgewijs de potentieel verstorende variabelen op school-
niveau (leerlinggewicht, leerlingenaantal, inzet OVB, volgplan) en individueel ni-
veau (geslacht en sociaal-economische status) opgenomen in de modellen. Een 
reeds ingevoerde variabele wordt alleen in een volgend model opgenomen in-
dien deze significant was.  

 
De intervalvariabelen op schoolniveau zijn gestandaardiseerd voordat deze zijn op-
genomen in de modellen. Op het schoolniveau zijn alle variabelen ongecentreerd 
opgenomen. Op leerlingniveau zijn de variabelen gecentreerd rondom de ‘grand  
mean’.  

Voor het vaststellen van de korte-termijneffecten worden deze modellen zowel on-
derzocht voor de schoolprestaties van de leerlingen in groep 2 in het schooljaar 
2002-2003 (PRIMA-5) als voor de prestaties van de leerlingen in groep 2 in het 
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schooljaar 2004-2005 (PRIMA-6). Zo kan ondermeer worden nagegaan of de 
effecten van VVE-programma’s die in de beide periodes werden aangeboden al dan 
niet zijn toegenomen.  

Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag naar de effecten op de middellange 
termijn wordt een zelfde reeks modellen opgebouwd, met dien verstande dat daarin 
alleen de prestaties tijdens van de leerlingen uit groep 4 in het schooljaar 2004-2005 
(PRIMA 6), waar de leerlingen uit groep 2 dan zijn beland, worden onderzocht. Daar-
naast is om middellange-termijneffecten vast te kunnen stellen een analyse uitge-
voerd waarbij de eerder behaalde scores op vergelijkbare toetsen als covariaat zijn 
opgenomen. In paragraaf 6.4 wordt deze procedure verder toegelicht. 

Voor de beantwoording van de derde onderzoeksvraag zijn voor het schooljaar 2002-
2003 (PRIMA 5) en voor het schooljaar 2004-2005 (PRIMA 6) zogenaamde ‘slopes 
as outcomes’-modellen geschat. In paragraaf 6.5 wordt dit verder toegelicht. 

Zoals gebruikelijk bij het soort analyses dat hier wordt gebruikt, wordt bij de bespre-
king van de resultaten gesproken van ‘effecten’. Strict genomen valt er echter niets te 
zeggen over oorzaak en gevolg van de gevonden relaties. De besproken effecten 
moeten dan ook worden opgevat als een indicatie van het effect op basis van voor-
spellende variabelen. 

6.3 Korte-termijneffecten van VVE-deelname 

In deze paragraaf worden de resultaten van de analyses van de korte-termijneffecten 
van VVE weergegeven. We analyseren hiertoe de gegevens van leerlingen uit groep 
2 van de vijfde meting van PRIMA. In de tabellen in dit hoofdstuk staan de analyses 
stapsgewijs weergegeven, volgens de volgorde die hiervoor is beschreven. Per mo-
del is de totale verklaarde variantie berekend. Eenvoudig gezegd geeft dit percenta-
ge aan hoeveel procent van de prestatieverschillen tussen de leerlingen en de scho-
len verklaard wordt door de kenmerken van leerlingen en scholen die in het model 
zijn opgenomen. Daarbij is steeds een vergelijking gemaakt met model 0, het model 
zonder voorspellende variabelen (0% verklaarde variantie). 
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Tabel 6.1 Resultaten multilevel-analyse voor scores op Taal (PRIMA 5: school-
jaar 2002-2003; nscholen = 183, nleerlingen = 8.480) 
 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
      
Intercept 982,00 979,65 990,48 990,31 986,64 
      
Schoolniveau      
VVE (1 = wel deelname t.t.v. 
Prima 5) 

 -7,51*** -1,62   

      
Leerlinggewicht (t.o.v. laag): 
midden 
hoog 
 

   
-10,74*** 
-29,14*** 

 
-9,67** 

-27,39*** 

   
-4,40 

-17,49*** 

      
Leerlingenaantal       0,40  

Inzet OVB 
Volgplan 
 

     -2,72* 
  -0,07 

-2,01† 

      
Individueel niveau      
Sekse (1 = jongen) 
 
Sociaal-etnische status (t.o.v. 
max. MBO) 

    -2,23*** 

 
max LBO, Tur/Mar 

     
-17,43*** 

max LBO, overig all.     -15,44*** 
max LBO, autoch 
HBO-WO 

      -4,28** 
10,17*** 

      
      
      
Variantie      
   Scholen  309,96 263,12 156,32 154,39 147,79 
   Leerlingen 901,02 900,68 901,61 901,77 838,51 
Totaal 1210,98 1163,8 1057,93 1056,16 986,30 

Verklaard   3,9% 12,6% 12,8% 18,6% 
† < p .10 * p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
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Tabel 6.1geeft de resultaten van de multilevel-analyses met betrekking tot de presta-
ties van de leerlingen op de toets Taal voor Kleuters tijdens het schooljaar 2002-
2003 (PRIMA 5) in groep 2. Uit de kolom met de resultaten voor model 1 blijkt dat 
deelname aan VVE een sterke (negatieve) voorspeller is van de taalprestaties van 
de leerlingen. Leerlingen op scholen die een VVE-programma uitvoeren scoren signi-
ficant lager op de taaltoets dan leerlingen op scholen die niet deelnemen aan VVE. 
Dit lijkt te duiden op een negatief effect van deelname aan VVE, maar in feite is deze 
uitkomst een consequentie van de samenstelling van de VVE-scholen. Scholen die 
een VVE programma uitvoeren, hebben veel leerlingen uit de lagere sociaal-
economische milieus en uit allochtone gezinnen. Deze leerlingen blijven veelal achter 
in schoolprestaties, wat een van de redenen is dat deze scholen deelnemen aan 
VVE. Dat deze assumptie lijkt te kloppen, blijkt uit het feit dat het negatieve effect van 
VVE onmiddellijk verdwijnt wanneer rekening wordt gehouden met de samenstelling 
van de schoolpopulatie (model 2). De significante regressiecoëfficiënten van het leer-
linggewicht midden en hoog (vergeleken met scholen met een laag gewicht) laten 
hier duidelijk zien dat de taalprestaties van leerlingen in groep 2 op scholen met veel 
doelgroepleerlingen achterblijven bij de prestaties van leerlingen op scholen met 
vrijwel geen doelgroepleerlingen.  

De resultaten in Tabel 6.1 laten zien hoe belangrijk de samenstelling van de school-
populatie en de achtergrond van de leerling zelf is bij het voorspellen van taalpresta-
ties. Deze samenstelling, gecombineerd met de opleiding van de ouders en de etni-
sche achtergrond, is sterk gerelateerd aan de taalprestaties. Hoe hoger de school-
score en hoe lager de opleiding van de ouders van de leerling, hoe slechter de taal-
prestaties. Niet alle prestatieverschillen in taal worden dus verklaard door de achter-
grondkenmerken van de leerlingen, er blijft ook een effect over dat te maken heeft 
met de samenstelling van de populatie van de hele school. Leerlingen op scholen 
met veel achterstandsleerlingen ondervinden, naast een eventueel effect van hun ei-
gen SES, nog een extra, negatief effect van de samenstelling van de schoolpopula-
tie. De sekse van de leerling draagt daarnaast ook nog bij aan het voorspellen van 
de taalprestaties, jongens doen het minder goed dan de meisjes. 

In model 4 wordt 19% van de totale variantie verklaard. De meeste variantie bevindt 
zich op het niveau van de leerlingen, dit betekent dat verschillen in prestaties tussen 
leerlingen groter zijn dan verschillen in prestaties tussen scholen.  

De belangrijkste conclusie die op basis van deze analyses kan worden getrokken is 
dat er geen effect is van deelname aan VVE op de taalprestaties, indien rekening 
wordt gehouden met kenmerken op schoolniveau en individuele achtergrond-
kenmerken.  
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Tabel 6.2 Resultaten multilevel-analyse voor scores op Rekenen (PRIMA 5: 
schooljaar 2002-2003; nscholen = 183, nleerlingen = 8.398) 
 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
      
Intercept 54,67 53,99 56,39 56,20 55,20 
      
Schoolniveau      
VVE (1 = wel deelname t.t.v. 
prima 5) 

 -2,18*** -0,86   

      
Leerlinggewicht: 
midden 
hoog 
 

   
-2,27* 

-6,47*** 

 
-1,51 

-5,22*** 

 
-0,03 

-2,51† 

      
Leerlingenaantal     0,12  

Inzet OVB 
Volgplan 
 

   -1,68** 
 0,04 

-1,36** 

      
Individueel niveau     -0,45* 
Sekse (1 = jongen) 
 
Sociaal-etnische status (t.o.v. 
max. MBO) 

     

 
max LBO, Tur/Mar 

     
-4,36*** 

max LBO, overig all.     -4,46*** 
max LBO, autoch 
HBO-WO 

    -2,37*** 
 4,07*** 

      
      
      
Variantie      
   Scholen    31,84   27,88   22,18   20,87   21,27 
   Leerlingen 146,92 146,88 147,05 147,11 140,36 
Totaal 178,76 174,76 169,23 167,98 161,63 

Verklaard   2,2% 5,3% 6,0% 9,6% 
† < p .10 * p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
 

Bij de resultaten met betrekking tot de toets Ordenen, die de leerlingen tijdens het 
schooljaar 2002-2003 (PRIMA 5) in groep 2 hebben gemaakt, zien we een zelfde 
beeld als bij de taaltoets (zie Tabel 6.2). Ook hier is in eerste instantie een signifi-
cant, negatief effect van VVE-deelname op rekenprestaties. Net als bij taal verdwijnt 
dit effect echter, wanneer het leerlinggewicht op schoolniveau aan het model wordt 
toegevoegd. Ook hier constateren we verschillen in prestaties tussen leerlingen met 
een verschillende sociaal-economische status, de leerlingen van hoogopgeleide ou-
ders behalen ook hier de beste prestaties. En ook voor rekenen constateren we dat 
er na controle voor leerlingkenmerken nog een licht significant effect overblijft van de 
samenstelling van de schoolpopulatie.  
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In totaal wordt bijna 10% van de variantie in de rekenprestaties in model 4 verklaard 
door de achtergrondvariabelen op schoolniveau en leerlingniveau. Ook hier bevindt 
het grootste deel van de variantie zich op het niveau van de leerling. 

Tabel 6.3 Resultaten multilevel-analyse voor scores op Werkhouding (PRIMA 5: 
schooljaar 2002-2003; nscholen = 183, nleerlingen = 7.339) 
 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
      
Intercept 3,34 3,33 3,39 3,37 3,39 
      
Schoolniveau      
VVE (1 = wel deelname t.t.v. 
Prima 5) 

 -0,04    

      
Leerlinggewicht: 
midden 
hoog 
 

   
-0,09† 
-0,15** 

 
-0,07 
-0,12 

 
-0,06 

-0,13* 

      
Leerlingenaantal     0,03  

Inzet OVB 
Volgplan 
 

   -0,02 
 0,02 

 

      
Individueel niveau      
Sekse (1 = jongen) 
 
Sociaal-etnische status (t.o.v. 
max. MBO) 

    -0,22*** 

 
max LBO, Tur/Mar 

     
 

max LBO, overig all.      
max LBO, autoch 
HBO-WO 

    -0,21*** 
 0,12** 

      
      
      
Variantie      
   Scholen  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
   Leerlingen 0,76 0,76 0,76 0,76 0,70 
 0,81 0,81 0,81 0,81 0,74 

Verklaard  - - - 8,6% 
† < p .10 * p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
 
Bij de resultaten met betrekking tot werkhouding in het schooljaar 2002-2003 (zie 
Tabel 6.3) zien we een ander beeld dan bij de taal- en rekenprestaties. Ten eerste 
wordt uit model 1 duidelijk dat VVE-deelname, ook zonder controle voor verstorende 
variabelen, geen effect heeft op de werkhouding van de leerlingen. Werkhouding is 
wel enigszins gerelateerd aan gemiddeld leerlinggewicht: hoe hoger het gewicht, hoe 
lager gescoord wordt op werkhouding. Het effect is echter zeer gering, maar is nog 
steeds aanwezig na toevoeging van leerlingkenmerken in model 4. Voor het effect 
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van de sekse van de leerlingen geldt dat jongens iets lager scoren op werkhouding 
dan meisjes. Voor sociaal-economische status geldt dat leerlingen van hoogopgelei-
de ouders een iets betere werkhouding hebben. Het percentage verklaarde variantie 
in het meest complete model is 9%. De meeste variantie bevindt zich ook hier op 
leerlingniveau. 

De analyses voor het schooljaar 2004-2005 (PRIMA 6) zijn op dezelfde manier uitge-
voerd als voor het schooljaar 2002-2003 (PRIMA 5). De resultaten zijn in zeer hoge 
mate vergelijkbaar met die van de resultaten van schooljaar 2002-2003. Kort samen-
gevat laten de multilevel-analyses voor het schooljaar 2004-2005 aanvankelijk een 
significant negatief effect van VVE-deelname zien, dat verdwijnt wanneer het leer-
linggewicht op schoolniveau worden ingevoerd. Er resteert dan nog een klein effect 
dat verdwijnt wanneer ook de variabelen leerlingenaantal en de inzet van OVB toe-
gevoegd worden aan het model. Uit de resultaten van het model waarin naast ken-
merken op schoolniveau ook leerlinggegevens zijn opgenomen, blijkt dat ook tijdens 
deze meting de variabelen op leerlingniveau weer belangrijke voorspellers van de 
taal- en rekenscores zijn. En ook voor dit schooljaar wijken de scores voor werkhou-
ding niet af van die van het schooljaar 2002-2003. Gezien de overeenkomsten met 
de in eerder in deze paragraaf besproken resultaten voor het schooljaar 2002-2003, 
worden de resultaten hier verder niet in detail besproken. 

6.4 Middellange-termijneffecten van VVE-deelname 

De tweede vraag van dit hoofdstuk is in hoeverre effecten van VVE op de middellan-
ge termijn al dan niet uitdoven wanneer de kinderen langere tijd op school zitten. In 
paragraaf 6.3 kwam naar voren dat een aanvankelijk effect van VVE op de prestaties 
van de leerlingen tijdens het schooljaar 2002-2003 (PRIMA 5) en 2004-2005 (PRIMA 
6) verdwijnt, wanneer gecontroleerd wordt voor de samenstelling van de leerlingen-
populatie van de school en individuele achtergrondkenmerken van de leerlingen. 

Om effecten op de middellange termijn vast te stellen analyseren we de gegevens 
van leerlingen uit groep 4 van PRIMA 6 die ten tijde van PRIMA 5 in groep 2 verble-
ven. In deze paragraaf worden de resultaten van de twee typen analyses van de 
middellange-termijneffecten van VVE weergegeven. Allereerst wordt gekeken naar 
multilevel-analyses die vergelijkbaar zijn met de in paragraaf 6.3 gepresenteerde 
analyses. De resultaten voor de taalprestaties staan in Tabel 6.416. 

                                                           
16  In deze paragraaf zijn de resultaten opgenomen van de analyses die uitgevoerd zijn op de gegevens van 

PRIMA 5. Voor de resultaten van de analyses op de gegevens van PRIMA 6 wordt verwezen naar de bijlage. 
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Tabel 6.4 Resultaten multilevel-analyse op middellange termijn voor scores op 
Taal (nscholen = 142, nleerlingen = 2.646) 
 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
      
Intercept 1043,32 1043,53 1050,24 1049,62 994,50 
      
Schoolniveau      
VVE (1 = wel deelname 
t.t.v. PRIMA 5) 

 -8,00*** -3,34** -3,51** 0,64 

      
Leerlinggewicht: 
midden 
hoog 

   
  -6,00* 

-21,69*** 

 
 -5,50* 

-20,91*** 

 
-6,05* 

-14,38*** 
      
 
Leerlingenaantal 

    
  1,80* 

 
0,56 

Inzet OVB 
 

    -0,07  

      
Individueel niveau      
Sekse (1 = jongen) 
 
Sociaal-etnische status 
(t.o.v. max. MBO) 

    -0,83† 

 
max LBO, Tu/Ma 

     
-13,22*** 

max LBO, overig       -14,04*** 
max LBO, aut. 
HBO-WO 

      4,59*** 

      
IQ 
 

      1,69*** 

      
Variantie      
   Scholen    202,42   139,84     84,51     82,54 112,48 
   Leerlingen 1006,46 1006,42 1006,56 1006,80 653,32 
Totaal 1208,88 1146,26 1091,07 1089,34 765,80 

Verklaard  5,2% 9,7% 9,9% 36,6% 
† < p .10 * p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
 

Uit deze resultaten blijkt dat er wederom een, negatief hoofdeffect van deelname aan 
VVE is. Net als bij de analyses op de korte termijn is er echter geen sprake van een 
direct effect van VVE-deelname, aangezien ook dit effect verdwijnt, wanneer er wordt 
gecontroleerd voor andere school- of leerlingkenmerken. Het significante effect van 
VVE-deelname in model 1 in Tabel 6.4 wijst er op dat de VVE-scholen ook in het 
schooljaar 2004-2005 de zwakker presterende leerlingen herbergen. Na invoering 
van de leerlingkenmerken in model 4, blijft er, net als bij de korte-termijneffecten voor 
taal in het schooljaar 2002-2003, nog een significant effect van leerlinggewicht op 
schoolniveau over. Niet alle prestatieverschillen in taal worden dus verklaard door de 
achtergrondkenmerken van de leerlingen, er blijft ook een effect over dat te maken 
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heeft met de samenstelling van de populatie van de hele school. Ook hier zien we 
dus een effect op schoolniveau naast het effect van de individuele SES. Het percen-
tage verklaarde variantie in model 4 is 37%.  

Tabel 6.5 Resultaten multilevel-analyse op middellange termijn voor scores op 
Rekenen (nscholen = 142, nleerlingen = 2.677) 
 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
      
Intercept 66,50 66,53 68,39 68,46 67,17 
      
Schoolniveau      
VVE (1 = wel deelname 
t.t.v. PRIMA 5) 

 -1,62*** -0,35   

      
Leerlinggewicht: 
midden 
hoog 

   
-2,51** 

-5,41*** 

 
-2,65** 

-5,57*** 

 
-0,98 
-1,16 

      
 
Leerlingenaantal 

    
-0,17 

 

Inzet OVB 
 

   -0,25  

      
Individueel niveau      
Sekse (1 = jongen) 
 
Sociaal-etnische status 
(t.o.v. max. MBO) 

    1,71*** 

 
max LBO, Tu/Ma 

     
-3,24*** 

max LBO, overig all.     -3,20*** 
max LBO, aut. 
HBO-WO 

    -2,25*** 
 2,22*** 

      
IQ 
 

    0,78*** 

      
Variantie      
   Scholen    15,96  13,18     9,87   10,05   7,26 
   Leerlingen   91,76  91,82   91,84   91,82 69,30 
Totaal 107,72 105,00 101,71 101,87 76,56 

Verklaard   2,5% 5,8% 5,4% 28,9% 
† < p .10 * p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
 

In Tabel 6.5 staan de resultaten voor de prestaties op de rekentoets. Deze zijn ver-
gelijkbaar met de resultaten voor taal. In eerste instantie is er weer een klein, nega-
tief effect van VVE-deelname op de rekenprestaties. Dit effect verdwijnt na toevoe-
ging van de schoolkenmerken in het model. Leerlinggewicht heeft een significant ef-
fect op de rekenprestaties, hoe hoger het leerlinggewicht hoe lager de rekenpresta-
ties. Leerlingenaantal en inzet OVB dragen niet aan de voorspelling van de             
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rekenresultaten bij. In model 4 is te zien dat de rekenresultaten in groep 4 in belang-
rijke mate voorspeld worden door de kenmerken van de leerling zelf, ook het effect 
van leerlinggewicht op schoolniveau verdwijnt in dit model. De totale verklaarde vari-
antie is in dit model ook het hoogst, namelijk 29%. 

Tabel 6.6 Resultaten multilevel-analyse op middellange termijn voor scores op 
Werkhouding) (nscholen = 187, nleerlingen = 2.051)  
 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
      
Intercept 3,39 3,39 3,43 3,39 3,40 
      
Schoolniveau  -0,02    
VVE (1 = wel deelname t.t.v. 
PRIMA 5) 

     

      
Leerlinggewicht: 
midden 
hoog 

   
-0,07 
-0,08 

  

      
 
Leerlingenaantal 

    
 0,02 

 

Inzet OVB 
 

   -0,02  

      
Individueel niveau      
Sekse (1 = jongen) 
 
Sociaal-etnische status 
(t.o.v. max. MBO) 

    -,17*** 

 
max LBO, Tu/Ma 

     

max LBO, overig all.      
max LBO, aut. 
HBO-WO 

     
0,13** 

      
IQ 
 

    0,04*** 

      
Variantie      
   Scholen  0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 
   Leerlingen 0,70 0,70 0,70 0,70 0,61 
Totaal 0,74 0,74 0,74 0,74 0,64 

Verklaard (niv. 2)  - - - 13,5% 
† < p .10 * p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

 
In Tabel 6.6 staan de resultaten met betrekking tot de inschatting van de werkhou-
ding van de leerlingen. De resultaten laten, net als bij de korte-termijneffecten, bij-
zonder weinig significante relaties zien. De werkhouding wordt het beste voorspeld 
door de individuele kenmerken die in model 4 zijn opgenomen. De totale verklaarde 
variantie in dit model is 14%. 
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In aanvulling op de voorgaande analyses, zijn de middellange-termijneffecten van 
VVE ook nog op een andere manier onderzocht. Hiervoor is een analyse gemaakt 
van de scores op de verschillende toetsen tijdens het schooljaar 2004-2005 (PRIMA 
6), waarbij is gecontroleerd voor de scores op vergelijkbare toetsen tijdens het 
schooljaar 2002-2003 (PRIMA 5), die als covariaat in de analyses zijn opgenomen.  

Het regressiemodel voor deze analyses ziet er in de basis als volgt uit17: 

Schoolniveau:  yij = β0j + β1j (Score PRIMA5) + rij.  
Leerlingniveau: β0j = γ00 + γ01 (VVE) + u0j. 

                                β1j = γ10 + γ11 (VVE) + u1j. 

Hoewel er voor rekenen (γ11 = 0,00, p = ns) en werkhouding ( γ11 = 0,04, p = ns) in 
deze analyses geen effecten werden gevonden van VVE-deelname, waren die er wel 
voor taal. Op VVE-scholen heeft de slope tussen de taalscore in groep 2 en de score 
in groep 4 een waarde van 0,48. Dit betekent dat als de score van een leerling in het 
groep 2 één eenheid hoger is, zijn score in groep 4 met 0,48 omhoog gaat. Op de 
gemiddelde school zonder VVE-programma is deze stijging 0,39 (γ11 = 0,04, p < .05). 
Dit betekent dat leerlingen die een school bezoeken die in het schooljaar 2002-2003 
deelnam aan VVE, in groep 4 een kleine inhaalslag hebben gemaakt ten opzichte 
van leerlingen op scholen die in dat schooljaar niet aan VVE deelnamen.  

Het feit dat er alleen een effect is gevonden voor taal is wellicht toe te schrijven aan 
de oververtegenwoordiging van van huis uit meestal niet-Nederlandstalige achter-
standsleerlingen in de leerlingpopulatie van VVE-scholen. De onderdompeling in het 
Nederlands van deze allochtone leerlingen van lager opgeleide ouders draagt moge-
lijk bij tot een wat sterkere progressie in Nederlandse taalontwikkeling dan wanneer 
dit niet het geval is. 

6.5 Effecten van VVE voor doelgroepen 

De derde vraag van dit hoofdstuk is in hoeverre de relatie tussen individuele kenmer-
ken van de leerlingen (SES) en hun schoolresultaten al dan niet wordt gemodereerd 
door deelname aan een VVE-programma en uitvoeringskenmerken van VVE. Uit de 
voorgaande paragrafen wordt duidelijk dat de scores van de leerling op de verschil-
lende toetsen, met name op taal en rekenen, in sterke mate voorspeld worden door 
het sociaal-economische milieu waaruit de leerling afkomstig is. De vraag is in hoe-
verre deelname aan VVE en verschillende implementatiekenmerken van VVE van in-
vloed zijn op deze relatie. Onderzocht wordt of die invloed verschillend is voor de 
verschillende SES-groepen: boeken leerlingen uit de laagste SES-categorieën van 
scholen die deelnemen aan VVE bijvoorbeeld betere prestaties dan we op grond van 
de gemiddelde scores kunnen verwachten? 

                                                           
17  VVE is ook hier een contrastcode, met 1 (wel deelname aan VVE) en -1 (geen deelname aan VVE). De score 

op PRIMA 5 is gecentreerd rondom de ‘grand mean’. 
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Om deze vragen te beantwoorden zijn voor het schooljaar 2002-2003 (PRIMA 5) en 
voor het schooljaar 2004-2005 (PRIMA 6) zogenaamde ‘slopes as outcomes’-
modellen geschat waarbij de verschillende schoolresultaten (taal, rekenen en werk-
houding) als te voorspellen variabele zijn opgenomen. Er is in beide schooljaren al-
leen gekeken naar de korte-termijneffecten in groep 2. De regressiemodellen zien er 
in de basis als volgt uit18: 

Schoolniveau : γij = β0j + β1j (SES) + rij.  
Leerlingniveau: β0j = γ00 + γ01 (VVE) + u0j. 

                                               β1j = γ10 + γ11 (VVE) + u1j. 

In de volgende paragrafen wordt allereerst gekeken naar het modererende effect van 
deelname aan VVE voor de schooljaren 2002-2003 en 2004-2005. 

6.5.1 Resultaten voor het schooljaar 2002-2003 
In de analyses in paragraaf 6.3 was er, na controle voor schoolkenmerken en indivi-
duele kenmerken, geen relatie meer aanwezig tussen deelname aan VVE en de sco-
res op de schoolresultaten op korte termijn. Wanneer echter wordt gekeken of deel-
name aan VVE de relatie tussen SES en schoolresultaten op korte termijn mode-
reert, ontstaat er een iets ander beeld. In Tabel 6.7 staan de modererende effecten 
van VVE-deelname weergegeven voor het schooljaar 2002-2003 (PRIMA 5). Voor 
VVE- en niet-VVE scholen staat weergegeven in hoeverre de scores van leerlingen 
met een bepaalde SES-achtergrond op een bepaalde toets afwijken van de scores 
van leerlingen uit de andere SES-groepen op die toets. De scores zijn alleen in de 
tabel opgenomen wanneer het modererende effect van VVE significant is. 

                                                           
18  VVE is een contrastcode (-1 geen VVE, 1 wel VVE). VVE en SES zijn ongecentreerd in de analyses opgeno-

men.  
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Tabel 6.7 Modererend effect van VVE-deelname op de relatie SES-
schoolprestaties (PRIMA 5, schooljaar 2002-2003, (nscholen = 183, nleerlingen varieert 
tussen 3.762 en 4.564) 
 Wel VVE Geen VVE 
Taal   
LBO1 (Turks/Marokkaans) - - 
LBO2 (overig allochtoon)    2,09   -6,45 
LBO3 (autochtoon) -10,00 -18,26 
MBO    5,72   -1,04 
HBO - - 
Rekenen   
LBO1 (Turks/Marokkaans) - - 
LBO2 (overig allochtoon) -2,47 -6,31 
LBO3 (autochtoon) -0,78 -3,41 
MBO  0,90 -0,48 
HBO - - 
Werkhouding   
LBO1 (Turks/Marokkaans) - - 
LBO2 (overig allochtoon)  0,15 -0,19 
LBO3 (autochtoon) -0,37 -0,15 
MBO  0,11 -0,01 
HBO - - 

 

De analyses laten zien dat VVE-deelname een positief modererend effect heeft op 
de schoolresultaten van bepaalde doelgroepen. In sommige gevallen blijkt VVE-
deelname er namelijk toe te leiden dat de relatie tussen SES en schoolscores minder 
negatief is. Dat wil zeggen dat kinderen met een lage SES-achtergrond op een VVE-
school nog wel minder hoog scoren dan de andere leerlingen, maar dat het verschil 
minder groot is dan voor leerlingen uit dezelfde SES-groep die niet op een VVE-
school zitten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de relatie tussen LBO3 (autochtoon) en 
de scores op de taaltoets in het eerste deel van Tabel 6.7. Hier is te zien dat LBO3-
leerlingen die op een VVE-school zitten gemiddeld 10 punten lager dan de andere 
leerlingen scoren op de taaltoets. Voor LBO3-leerlingen die niet op een VVE-school 
zitten is dit echter 18,26 punten lager.  

In andere gevallen laten de analyses zien dat VVE niet alleen leidt tot minder nega-
tieve schoolscores, maar zelfs tot positieve. Wanneer bijvoorbeeld weer gekeken 
wordt naar de scores op de taaltoets, is te zien dat leerlingen in de categorie LBO2 
(overig allochtoon) op een VVE-school gemiddeld 2,09 punten hoger scoren dan de 
andere leerlingen, terwijl LBO2-leerlingen die niet op een VVE-school zitten 6,45 
punten lager scoren in vergelijking met de andere leerlingen. 

Uit slechts één analyse (LBO3 (autochtoon), werkhouding) komt naar voren dat de 
relatie tussen LBO3 en werkhouding significant negatiever is voor leerlingen die op 
een VVE-school zitten dan voor leerlingen die niet op een VVE-school zitten. LBO3-
leerlingen die op een VVE-school zitten scoren gemiddeld lager op werkhouding ten 
opzichte van de andere leerlingen dan LBO3-leerlingen die niet op een VVE-school 
zitten. 
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In geen van de analyses wordt een modererend effect van VVE op schoolresultaten 
gevonden voor leerlingen in de categorie LBO1 (Turks/Marokkaans), noch voor leer-
lingen in de categorie HBO. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er voor LBO2 (overig allochtoon), 
LBO3 (autochtoon) en MBO-leerlingen op VVE-scholen een minder negatieve relatie 
gevonden wordt tussen hun achtergrond en hun taal- en rekenprestaties dan voor 
leerlingen uit vergelijkbare SES-groepen op scholen zonder VVE-programma. Leer-
lingen op VVE-scholen uit bepaalde lagere SES-groepen doen het dus relatief beter. 
Uit de tabel kan ook geconcludeerd worden dat de prestaties van leerlingen met ou-
ders op HBO-WO niveau elkaar op de beide typen scholen niet ontlopen. Dat geldt 
ook voor leerlingen uit de groep LBO1 (Turks-Marokkaans); deze leerlingen zijn 
zwakke presteerders, zowel op VVE-scholen als op scholen zonder VVE-
programma.  

6.5.2 Resultaten voor het schooljaar 2004-2005 
Verergelijkbare analyses zijn uitgevoerd voor het schooljaar 2004-2005 met de data 
van PRIMA 6. Telkens is weer nagegaan of VVE-deelname de relatie tussen een be-
paalde SES-achtergrond en schoolse vaardigheden modereert. In Tabel 6.8 zijn de 
effecten weergegeven. In deze tabel is weergegeven in hoeverre de scores van leer-
lingen met een bepaalde SES-achtergrond op een bepaalde toets afwijken van de 
scores van leerlingen uit de andere SES-groepen op die toets. Alleen de significante 
modererende effecten zijn wederom opgenomen. In een aantal gevallen was dit ef-
fect significant op .10-niveau. In dat geval zijn de scores in de tabel gecursiveerd.  

Tabel 6.8 Modererend effect van VVE-deelname op relatie SES-schoolprestaties 
(PRIMA 6, schooljaar 2004-2005 (nscholen = 187, nleerlingen varieert tussen 7.339 en 
8.480) 
 Wel VVE Geen VVE 
Taal   
LBO1 (Turks/Marokkaans) - - 
LBO2 (overig allochtoon) - - 
LBO3 (autochtoon) 2,21 -12,72 
MBO - - 
HBO - - 
Rekenen   
LBO1 (Turks/Marokkaans) - - 
LBO2 (overig allochtoon) -2,78 -5,74 
LBO3 (autochtoon) -1,48 -4,80 
MBO 0,79 -0,36 
HBO - - 
Werkhouding   
LBO1 (Turks/Marokkaans) - - 
LBO2 (overig allochtoon) - - 
LBO3 (autochtoon) - - 
MBO 0,03 -0,05 
HBO - - 
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De analyses laten vergelijkbare resultaten als in schooljaar 2002-2003 zien, zij het 
dat er minder effecten worden gevonden. In een aantal gevallen is de relatie tussen 
een bepaalde SES-achtergrond en een bepaalde schoolprestatie minder negatief 
voor leerlingen die op een VVE-school zitten, zoals bij de LBO2-leerlingen (overig al-
lochtoon) voor de score op rekenen. In een aantal gevallen is de relatie tussen de 
SES-achtergrond en een schoolse vaardigheid positief voor leerlingen die op een 
VVE-school zitten en negatief voor leerlingen die op een school zonder VVE zitten. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij LBO3 (autochtoon) voor de taalscore, waar leerlingen 
die op een VVE-school zitten 2,21 punten hoger scoren dan andere SES-leerlingen 
op taal, terwijl LBO-3 leerlingen die niet op een VVE-school zitten gemiddeld 12,72 
punten lager scoren.  

De algemene conclusie die op basis van de gepresenteerde modererende effecten 
van VVE-deelname op schoolprestaties van specifieke groepen leerlingen kan wor-
den getrokken, is dat de deelname van VVE voor meerdere SES-groepen een gun-
stig effect heeft op de relatie tussen de rekenscore en SES. De effecten manifeste-
ren zich op alle drie de schoolsuccesmaten, maar met name bij rekenen. Daarbij zijn 
de meeste modererende effecten gevonden voor kinderen met ouders met een op-
leiding op maximaal LBO of MBO niveau. Een uitzondering daarop vormen de groep 
Turkse en Marokkaanse leerlingen uit de laagste SES-groep. Voor hen alsmede voor 
de groep leerlingen met ouders met een HBO- of WO-opleiding werden vrijwel geen 
modererende effecten gevonden. 

6.6 Effecten van implementatie- en programmakenmerken van VVE 

In de vorige paragraaf is vastgesteld dat VVE-deelname een modererend effect heeft 
op bepaalde schoolresultaten van kinderen uit verschillende SES-groepen. In deze 
paragraaf wordt nader ingegaan op de vraag of er ook van specifieke implementatie- 
en programmakenmerken van VVE modererende effecten zijn vast te stellen. Deze 
analyses geven antwoord op vragen als: boeken de LBO2-leerlingen van een VVE-
school die samenwerkt met een peuterspeelzaal betere resultaten dan we op grond 
van de gemiddelde scores zouden verwachten?  

De analyses zijn alleen uitgevoerd voor scholen die deelnamen aan een VVE-
programma. Er wordt in deze paragraaf dus geen vergelijking meer gemaakt met 
scholen die niet aan VVE deelnemen. De resultaten worden apart vermeld voor het 
schooljaar 2002-2003 (50 scholen) en het schooljaar 2004-2005 (83 scholen). Het 
aantal leerlingen waarover in deze paragraaf wordt gerapporteerd varieert in het 
schooljaar 2002-2003 tussen de 869 en 1031 leerlingen en in het schooljaar 2004-
2005 tussen de 3269 en de 3687 leerlingen. 

De analyses zijn op soortgelijke wijze uitgevoerd als de analyses in paragraaf 6.5 en 
de manier van interpreteren van de resultaten is hier ook dezelfde. De scores in de 
tabel geven aan in hoeverre leerlingen met een bepaalde SES-achtergrond die op 
een school zitten die wel of niet aan een bepaald kenmerk voldoet, afwijken van   
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andere leerlingen uit andere SES-groepen op een bepaalde toets. Anders gezegd: 
telkens is nagegaan of de aan- of afwezigheid van een uitvoeringskenmerk een mo-
dererend effect heeft op de relatie tussen SES en schoolprestaties. 

Niet alle invoerings- en programmakenmerken zijn in de analyses opgenomen. Zoals 
aan het begin van dit hoofdstuk is aangegeven is op basis van de resultaten van het 
enquêteonderzoek een selectie van variabelen gemaakt. Het gaat om de volgende 
invoerings- en programmakenmerken (zie voor een uitgebreide beschrijving para-
graaf 6.1): 

• Samenwerking met een peuterspeelzaal; 
• Actieve ouderbetrokkenheid; 
• Afstemming met groep 3; 
• VVE-training leerkrachten groep 1 en 2; 
• Pedagogische benadering. 

6.6.1 Samenwerking met een peuterspeelzaal 
Er zijn in het schooljaar 2002-2003 geen modererende effecten gevonden van de 
samenwerking tussen de school en de peuterspeelzaal op de relatie tussen taalpres-
taties en SES en tussen werkhouding en SES. Er zijn dus geen verschillen in de rela-
tie tussen SES en taalprestatie of werkhouding tussen leerlingen die op een school 
zitten die samenwerkt met een peuterspeelzaal en leerlingen die op een school zitten 
die dat niet doet. Voor rekenen geldt echter dat er een negatieve relatie is tussen 
prestaties en het feit of de leerling wel of niet tot de LBO2 categorie behoort 
(Turks/Marokkaans) die op een school zitten die wel met de peuterspeelzaal samen-
werkt (zie Tabel 6.9). De relatie tussen rekenprestaties en de LBO3- en MBO-
groepen is daarentegen positief op scholen die met de peuterspeelzaal samenwer-
ken en minder positief of zelfs negatief (voor LBO3) voor leerlingen op scholen die 
niet samenwerken. LBO3-leerlingen die op scholen zitten die met een peuterspeel-
zaal samenwerken, scoren gemiddeld 0,89 punten hoger op de rekentoets dan ande-
re SES-leerlingen. LBO3-leerlingen die op scholen zitten die niet met een peuter-
speelzaal samenwerken, scoren gemiddeld 3,07 punten lager op rekenen dan de 
andere SES-leerlingen. 

Tabel 6.9 Modererend effect van peuterspeelzaal-samenwerking op relatie  
SES-schoolprestaties (PRIMA 5, schooljaar 2002-2003)  
(nscholen = 50, nleerlingen varieert tussen 869 en 1.031) 
 Wel peuterspeelzaal Geen peuterspeelzaal 
Rekenen   
LBO1 (Turks/Marokkaans) - - 
LBO2 (overig allochtoon) -3,58 0,68 
LBO3 (autochtoon) 0,89 -3,07 
MBO 2,40 0,46 
HBO - - 
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In het schooljaar 2004-2005 is er een effect van de samenwerking tussen school en 
peuterspeelzaal bij zowel taal als rekenen, maar niet bij werkhouding (zie Tabel 
6.10). Op de taalscore is er een effect voor LBO3-leerlingen (autochtoon). De relatie 
tussen taalscore en LBO3 is beduidend positiever wanneer de leerling op een school 
zit die samenwerkt met een peuterspeelzaal dan wanneer dat niet het geval is. De 
resultaten voor rekenen verschillen enigszins van die van het schooljaar 2002-2003. 
In het schooljaar 2004-2005 worden bij rekenen effecten van de SES-groepen LBO1 
en HBO waargenomen in de verwachte richting, dat wil zeggen dat de relatie tussen 
score en deze SES-leerlingen op scholen die samenwerken met een peuterspeelzaal 
positiever is dan op scholen die dat niet doen.  

Tabel 6.10 Modererend effect van peuterspeelzaal-samenwerking op relatie 
SES-schoolprestaties (PRIMA 6, schooljaar 2004-2005)  
(nscholen = 83, nleerlingen varieert tussen 3.269 en 3.687) 
 Wel peuterspeelzaal Geen peuterspeelzaal 
Taal   
LBO1 (Turks/Marokkaans) - - 
LBO2 (overig allochtoon) - - 
LBO3 (autochtoon) 4,29 -6,10 
MBO - - 
HBO - - 
Rekenen   
LBO1 (Turks/Marokkaans) -2,68 -9,77 
LBO2 (overig allochtoon) - - 
LBO3 (autochtoon) -0,83 -4,15 
MBO - - 
HBO 3,31 6,73 

 

6.6.2 Overige invoerings- en programmakenmerken 
De analyses met betrekking tot de overige invoerings- en programmakenmerken 
(ouderbetrokkenheid, afstemming met groep 3, VVE-training van leerkrachten in 
groep 1/2 en de pedagogische benadering van het VVE-programma) leveren een 
gevarieerd beeld op. Zo wordt voor de variabele actieve ouderbetrokkenheid geen 
enkel effect gevonden op de relatie tussen taalscores en SES. Voor rekenen wordt 
dit effect alleen gevonden in het schooljaar 2002-2003 voor de leerlingen in de groe-
pen LBO2 (overig allochtoon) en LBO3 (autocthoon). Het effect is bovendien alleen 
voor LBO3-leerlingen in de verwachte, positieve richting. De relatie tussen rekenen 
en LBO2 is negatief voor leerlingen die scholen bezoeken waar sprake is van actieve 
ouderbetrokkenheid. Voor werkhouding geldt dat de meeste effecten in het school-
jaar 2004-2005 worden gevonden. Deze gelden dan met name voor de HBO-
leerlingen, de score voor werkhouding is voor HBO-leerlingen op een school met ac-
tieve betrokkenheid hoger dan voor deze leerlingen op een school zonder actieve be-
trokkenheid van ouders. 

Voor de afstemming met groep 3 wordt in het schooljaar 2002-2003 slechts één mo-
dererend effect gevonden. De afstemming met groep 3 modereert hier de relatie tus-
sen LBO1 (Turks/Marokkaans) en taalscores. LBO1-leerlingen op een school met 
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veel afstemming scoren gemiddeld 8,71 punten lager dan leerlingen uit andere SES-
groepen, maar LBO1-leerlingen op school met weinig afstemming scoren gemiddeld 
22,18 punten lager. Bij de analyses voor het schooljaar 2004-2005 met betrekking tot 
de afstemming met groep 3 werden iets meer effecten gevonden, maar alleen voor 
de LBO1- en LBO2-leerlingen. Deze effecten gaan echter niet in de verwachte rich-
ting. 

Er worden nauwelijks effecten gevonden van VVE-training van leerkrachten in groep 
1/2 op de relatie tussen SES en de verschillende prestatiematen. Bij de analyses 
voor het schooljaar 2002-2003 is alleen een modererend effect gevonden op de rela-
tie tussen HBO en werkhouding. HBO-leerlingen die op een school zaten waar veel 
leerkrachten een VVE-training hadden gevolgd, scoorden 0,42 punten hoger op 
werkhouding dan leerlingen uit andere SES-groepen. Op scholen met weinig VVE-
training was dit gemiddeld slechts 0,06 punten hoger.  

Bij de analyses voor het schooljaar 2004-2005 wordt een modererend effect van 
VVE-training gevonden op de relatie tussen LBO2 (overig allocthoon) en werkhou-
ding. Op scholen met waar veel leerkrachten een VVE-training hadden afgerond 
scoorden LBO2-leerlingen gemiddeld 0,03 lager op werkhouding, terwijl op scholen 
waar minder dan de helft van de leerkrachten een VVE-training had afgerond LBO2-
leerlingen gemiddeld 0,25 punten lager scoorden dan de andere SES-groepen.  

Ook voor de pedagogische benadering van het gebruikte VVE-programma (pro-
grammagestuurd of ontwikkelingsgericht) geldt dat er weinig modererende effecten 
zijn. De effecten die gevonden worden, zijn diffuus, ze verschillen voor de diverse 
SES groepen, gelden niet voor alle prestatiematen en zijn niet stabiel over de twee 
PRIMA metingen. Ook de richting van de effecten verschilt, waardoor op grond van 
deze analyses niet vastgesteld kan worden wat de voorkeur zou hebben (voor be-
paalde SES groepen), een programmagestuurde benadering of een ontwikkelingsge-
richte benadering. 

6.6.3 Samenvatting 
De algemene conclusie luidt dat de samenwerking tussen de school en de peuter-
speelzaal in het kader van VVE voor sommige doelgroepen een effect heeft op de  
relatie tussen taal- en/of rekenscores en SES. Dit effect is meestal positief:  
samenwerking met een peuterspeelzaal levert een verwachte positieve – of in ieder 
geval mindere negatieve – bijdrage aan de scores van kinderen in lage SES-
groepen. Voor de andere onderzochte uitvoeringskenmerken (ouderbetrokkenheid, 
afstemming met groep 3, VVE-training van leerkrachten in groep 1/2 en de pedago-
gisch-didactische benadering van het VVE-programma) zijn slechts weinig en vaak 
inconsistente modererende effecten gevonden. 
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6.7 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk werden ten eerste de resultaten van de multilevel-analyses naar de 
effecten van VVE deelname op de korte termijn en de middellange termijn bespro-
ken. Ten tweede wordt de modererende invloed van deelname aan VVE en uitvoe-
ringscondities van VVE op de relatie tussen schoolresultaten en SES beschreven. 
Multilevel-analyses zijn gebruikt, omdat op die manier zowel variabelen op het niveau 
van de school (bijvoorbeeld gebruik VVE-programma en samenstelling van de leer-
lingpopulatie) als variabelen op het niveau van de leerlingen (bijvoorbeeld geslacht, 
etniciteit en opleidingsniveau van de ouders) kunnen worden opgenomen. Voor de 
analyses in dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van de leerling- en schoolgegevens van 
de vijfde en zesde meting van het PRIMA cohortonderzoek, alsmede van schoolge-
gevens uit de in het kader van dit onderzoek uitgevoerde webenquête onder PRIMA-
scholen.  

De resultaten van de analyses op de korte termijn, waarbij de PRIMA gegevens van 
leerlingen uit groep 2 zijn geanalyseerd, laten geen effect zien van VVE-deelname op 
de prestatiematen taal, rekenen en werkhouding. Maar wat laat dan wel effect zien, 
wat bepaalt de verschillende prestaties van de leerlingen? De verschillen in school-
resultaten worden ten eerste in grote mate bepaald door de samenstelling van de 
schoolpopulatie (hoe meer leerlingen uit lagere SES-groepen de school bezoeken, 
hoe lager de gemiddelde prestaties van die school). Ten tweede worden de verschil-
len in prestaties verklaard door de sekse van de leerling (jongens presteren over het 
algemeen lager dan meisjes) en de sociaal-economische status (SES) van de leer-
ling (hoe lager de SES, hoe lager de prestaties). De analyses zijn zowel voor het 
schooljaar 2002-2003 (PRIMA 5) als voor het schooljaar 2004-2005 (PRIMA 6) uit-
gevoerd. De uitkomsten van beide schooljaren zijn vergelijkbaar. 

Ook op de middellange termijn, waarbij de PRIMA-gegevens van de leerlingen uit 
groep 4 zijn geanalyseerd, kunnen geen effecten van VVE-deelname worden vast-
gesteld. Een nadere analyse waarbij het schoolresultaat uit groep 2 als voorspeller 
van het schoolresultaat in groep 4 is opgenomen laat echter een kleine inhaalslag 
zien. Leerlingen op VVE-scholen maken een iets snellere taalontwikkeling door dan 
leerlingen op niet-VVE-scholen. 

VVE-deelname heeft een modererend effect op de relatie tussen schoolresultaten en 
SES. Voor leerlingen uit de SES-groepen LBO2 (overig allochtoon), LBO3 (autoch-
toon) en MBO van VVE-scholen kan namelijk worden vastgesteld dat bepaalde 
schoolresultaten beter zijn dan de resultaten van leerlingen uit vergelijkbare SES-
groepen die geen VVE-school bezoeken. Vergelijkbare effecten worden gevonden 
voor bepaalde implementatie- en programmakenmerken van VVE. Zo heeft de sa-
menwerking tussen de VVE-school en de peuterspeelzaal een positief effect op de 
taal- en rekenresultaten van verschillende SES-groepen. Voor andere implementa-
tiekenmerken zoals ouderbetrokkenheid, de afstemming met groep 3, de VVE-
training van leerkrachten en de pedagogische benadering worden nauwelijks effec-
ten gevonden.  
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Het is opvallend dat er in de analyses weinig effecten van VVE-deelname en imple-
mentatiekenmerken met betrekking tot taalscores en werkhouding worden gevonden, 
de meeste effecten die worden gevonden hebben betrekking op rekenresultaten. De 
effecten die gevonden worden, betreffen vooral de leerlingen uit de drie midden SES-
groepen. Er worden weinig effecten gevonden voor de leerlingen uit de hoogste 
SES-groep (maximaal HBO-niveau) en één lage SES-groep: Turkse of Marokkaanse 
leerlingen met ouders met maximaal een LBO-opleiding.  

Op basis van dit hoofdstuk kan worden geconcludeerd dat de vraag of VVE effect 
heeft niet eenduidig te beantwoorden valt. In eerste instantie lijkt een effect geheel te 
ontbreken, maar bij nadere uitsplitsing van de resultaten naar doelgroepen, blijkt een 
meer gevarieerd beeld te ontstaan. VVE-deelname blijkt dan voor bepaalde SES-
groepen wel degelijk het verwachte effect te hebben. De gevonden modererende ef-
fecten van de implementatiekenmerken wijzen over het algemeen wel in de verwach-
te richting, namelijk dat een goede implementatie van VVE in een enkel geval een 
positief effect heeft op schoolresultaten. Dit geldt echter niet consequent voor alle 
prestatiematen en blijft vaak beperkt tot leerlingen uit bepaalde SES-groepen. 
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7 Sterke en zwakke scholen nader beschouwd 

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd wat vijf sterke scholen en vijf zwakke scholen in 
interviews ter sprake brachten over de ervaringen met VVE op hun school. De me-
thode die gebruikt is voor het vaststellen welke scholen sterk en zwak zijn, is bespro-
ken in hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk begint met een (kwantitatieve) vergelijking van de 
scholen die volgens deze methode als sterk en zwak zijn gekwalificeerd met betrek-
king tot schoolkenmerken en de implementatie van VVE (paragraaf 7.1). Vervolgens 
worden in paragraaf 7.2 de diepte-interviews met vijf sterke scholen besproken en in 
paragraaf 7.4 de diepte-interviews met de vijf zwakke scholen. Centraal daarbij staat 
steeds de vraag wat sterke scholen nu sterk maakt in VVE en zwakke scholen zwak. 

7.1 Verschillen tussen sterke en zwakke scholen 

Aan de hand van de methode die beschreven staat in hoofdstuk 3, is een rangorde 
vastgesteld van 100 scholen die na correctie voor enkele achtergrondkenmerken 
sterk of zwak scoren op taal en/of rekenen. Deze groep is vervolgens onderverdeeld 
in scholen die sterk of zwak zijn met betrekking tot taal en scholen die sterk of zwak 
zijn met betrekking tot rekenen. In deze paragraaf worden deze groepen scholen 
vergeleken op een aantal schoolkenmerken, leerlingkenmerken en implementatie-
kenmerken ten tijde van het schooljaar 2004-2005 (PRIMA 6). De gebruikte databe-
standen en variabelen zijn dezelfde als die beschreven staan in hoofdstuk 6. Daar-
aan toegevoegd zijn enkele variabelen over het gebruikte VVE-programma: het jaar 
van invoering, het type programma (ontwikkelingsgericht of programmagestuurd en 
het specifieke gebruikte programma (naam).  

Tabel 7.1 geeft een overzicht van de uitkomsten. 
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Tabel 7.1 Verschillen tussen sterke en zwakke scholen op het gebied van taal en 
rekenen 
Variabele Verschillen 
 Taal Rekenen 
Schoolkenmerken  

 Richting/denominatie n.s. n.s. 
 Verstedelijkingsgraad n.s. n.s. 
 Leerlingaantal * * 
 Gemiddeld leerlinggewicht * * 
 Extra formatie en middelen * * 

Leerlingkenmerken  
 SES ouders .003 <.001 
 Bezoek peuterspeelzaal <.001 n.s. 

VVE-programma  
 Jaar van invoering .002 n.s. 
 Pedagogisch-didactische benadering n.s. n.s. 
 Programma n.s. n.s. 

Implementatie VVE: samenwerking peuterspeelzaal  
 Wel/geen samenwerking met peuterspeelzaal n.s. n.s. 
 Vormen van afstemming met peuterspeelzaal  n.s./.041 n.s./.025 

Implementatie VVE: uitvoering in peuterspeelzaal  
 Maximaal aantal dagdelen deelname aan peuterspeelzaal n.s. n.s. 
 Maximale groepsgrootte peuterspeelzaal n.s. .049 

Implementatie VVE: uitvoering in groep 1 en 2  
 Groepsgrootte n.s. n.s. 
 Aantal dagdelen dubbele bezetting n.s. n.s. 
 Vormen van ouderbetrokkenheid n.s. n.s. 
 Vormen van afstemming met groep 3 n.s. n.s. 

Implementatie VVE: professionalisering uitvoerders  
 Vooropleiding uitvoerders peuterspeelzaal n.s. n.s. 
 Programmaspecifieke training uitvoerders peuterspeelzaal n.s. .020 
 Programmaspecifieke training uitvoerders groep 1 en 2 n.s. n.s. 

*=controlevariabele, dus niet significant; n.s. = niet significant; meerdere waarden geeft aan dat er verschil-
lend gescoord is op verschillende variabelen, waarover in de begeleidende tekst meer informatie wordt gege-
ven. 
 
Over het algemeen zijn er weinig verschillen tussen de scholen die op basis van 
schoolresultaten in groep 2 in het schooljaar 2004-2005 gekarakteriseerd werden als 
sterke en zwakke VVE-scholen. Er zijn geen verschillen in de richting of denominatie 
van de school (Openbaar, Rooms-katholiek of Protestants Christelijk) of de verstede-
lijkingsgraad van de plaats waar de school ligt. Er is wel een verschil gevonden in de 
sociaal-economische achtergrond van de kinderen op scholen met hogere of lagere 
taalscores. Hoewel hier op schoolniveau voor gecontroleerd was middels de variabe-
le ‘gemiddeld leerlinggewicht’, zijn er kennelijk toch significante verschillen wanneer 
er verder ingezoomd wordt. In Tabel 7.2 staan de verschillende SES-groepen op 
taalsterke en taalzwakke scholen op een rij. Op zwakke scholen zitten meer kinderen 
met een allochtone of autochtone achtergrond, van wie de ouders maximaal LBO-
niveau hebben. Op sterke scholen is de groep autochtone kinderen van ouders met 
maximaal MBO-niveau groter, evenals de groep kinderen van wie de ouders een ho-
ger opleidingsniveau hebben. De uitkomsten voor rekenen zijn vergelijkbaar. 
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Tabel 7.2 SES van de ouders van leerlingen op sterke en zwakke scholen (taal-
score) 
 Sterk Zwak 
Leerlinggewicht Aantal leerlingen % Aantal leerlingen % 
Max. LBO (Turks, Marokkaans) 793 17 874 18 
Max. LBO (overig allochtoon) 470 10 611 14 
Max. LBO (autochtoon) 879 19 997 20 
Max. MBO 1452 32 1506 31 
HBO/WO 951 21 934 19 

Chi2=15,9; df=4; p=,003 

Een significant verschil in leerlingkenmerken tussen scholen met sterke en zwakke 
taalscores is bovendien de mate waarin kinderen een peuterspeelzaal bezocht heb-
ben. Op taalzwakke scholen zitten meer kinderen die een peuterspeelzaal bezocht 
hebben (76%) dan op taalsterke scholen (68%, Chi2=13,9; df=1; p<.001). Dit verschil 
in peuterspeelzaalbezoek heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat taalzwakke 
scholen hun VVE-programma significant vroeger hebben ingevoerd: 56% gebruikt 
het VVE-programma al sinds 2001 of eerder, terwijl slechts 24% van de taalsterke 
scholen toen al een VVE-programma gebruikten (Chi2=15,3; df=3; p=.002). Scholen 
die eerder een VVE-programma ingevoerd hebben, werken in dat kader waarschijn-
lijk ook al langer samen met een peuterspeelzaal. Een verklaring voor het verschil in 
tijdstip van invoering is wellicht dat scholen die al langere tijd taalzwak zijn als eerste 
in aanmerking zijn gekomen voor VVE-geld om een VVE-programma in te voeren.  

Met betrekking tot de implementatie van VVE zijn er slechts enkele significante ver-
schillen gevonden. Zo is er op meer taalzwakke (67%) dan taalsterke (44%) scholen 
een VVE-coördinator die voor afstemming tussen de peuterspeelzaal en groep 1 en 
2 zorgt (Chi2=4,2; df=1; p=.041). Bovendien is er op meer rekenzwakke (73%) dan 
rekensterke (49%) scholen afstemming door gezamenlijk overleg van peuterspeel-
zaalleidsters en leerkrachten in groep 1 en 2 (Chi2=5,0; df=1; p=.025). Deze verschil-
len zijn onverwacht, omdat zwakke scholen meer aan afstemming met de peuter-
speelzaal doen dan sterke scholen. Dit gegeven gaat waarschijnlijk terug op het ge-
constateerde verschil dat zwakke scholen over het algemeen al langer met VVE be-
zig zijn en ook al langer met peuterspeelzalen samenwerken. 

Ten slotte zijn er enkele significante verschillen gevonden in de implementatie van 
VVE op scholen die sterk of zwak scoren op het gebied van rekenen. Zo zijn de peu-
terspeelzaalgroepen waar rekenzwakke scholen mee samenwerken gemiddeld iets 
groter (15,6 kinderen) dan die waar rekensterke scholen mee samenwerken (14,5 
kinderen, t=2,0; df=48; p=.049). Ook hebben de leidsters in peuterspeelzalen waar 
rekenzwakke scholen mee samenwerken minder vaak de programmaspecifieke trai-
ning afgerond (op 59% van de scholen vrijwel alle leidsters), dan in peuterspeelzalen 
waar rekensterke scholen mee samenwerken (81%, Chi2=5,4; df=1; p=.02). Op alle 
andere implementatiekenmerken scoren sterke en zwakke scholen echter gelijk. 

In de rest van het hoofdstuk zal nagegaan worden in hoeverre de precieze imple-
mentatie wellicht toch verschilt op de vijf sterke en vijf zwakke scholen die              
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geselecteerd zijn voor de dieptestudie. Daarnaast wordt gekeken naar algemene 
schoolkenmerken en wat deze scholen zelf als sterke en zwakke punten van VVE op 
hun school ervaren. 

7.2 Selectie en beschrijving van scholen 

Uit de rangorde van 100 sterke en zwakke scholen is een selectie gemaakt van tien 
scholen voor de dieptestudie. Dit is gedaan aan de hand van een top-15 van sterke 
scholen en een top-15 van zwakke scholen. Voor zowel taalscores als rekenscores is 
een top-15 van sterke en van zwakke scholen gemaakt. Er zijn waren twee scholen 
die zowel wat betreft taal als rekenen in de top-15 van meest zwakke scholen voor-
komen en er is ook één school die op beide gebieden in de top-15 van sterke school 
staat. Daarnaast zijn er vijf scholen die op het ene gebied in de top-15 van sterke, 
maar op het andere gebied in de top-15 van zwakke scholen voorkomt. Deze laatste 
vijf scholen zijn niet opgenomen in de selectie voor de diepte-interviews.  

Aan de hand van de volgende twee criteria zijn uit elke top-15 vijf scholen geselec-
teerd: 

• De school gebruikt reeds sinds 2002-2003 een VVE-programma. Dit criterium is 
opgenomen omdat de score als zwakke of sterke school gebaseerd is op gege-
vens van de kinderen toen zij in 2004-2005 in groep 2 zaten. Op deze manier is 
het zeker dat deze kinderen ook daadwerkelijk de kans gehad kunnen hebben 
op tenminste een jaar deelname aan de voorschoolse component in de peuter-
speelzaal. 

• De school werkt bij voorkeur samen met een peuterspeelzaal. Dit criterium is 
opgenomen, omdat op die manier ook de implementatie van de voorschoolse 
component van VVE nader onderzocht kan worden.  

 
Van de scholen die aan deze criteria voldoen, zijn vervolgens paren gemaakt van 
scholen die dezelfde VVE-programma’s gebruiken. Een sterke Piramide-school is 
bijvoorbeeld gekoppeld aan een zwakke Piramide-school. Op deze manier wordt 
vermeden dat de indruk gewekt wordt dat het gebruik van specifieke programma’s 
van invloed is op de uitkomsten. Aangezien de enige zwakke school met Kaleido-
scoop uiteindelijk niet mee wilde werken, is deze school vervangen door een school 
met een ander ontwikkelingsgericht programma (Startblokken van Basisontwikke-
ling). Bij de uiteindelijke selectie van scholen is er ten slotte ook naar gekeken dat er 
maximaal twee scholen per gemeente waren en er zoveel mogelijk spreiding over het 
land was. 

Een geanonimiseerd overzicht van de scholen staat in Tabel 7.3. 
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Tabel 7.3 Voor de dieptestudie geselecteerde scholen en hun VVE-programma’s 
School Top-15 VVE-programma 
Sterke scholen   
 ST1 Taal Piramide 
 ST2 Rekenen Piramide 
 ST3 Taal Ko-totaal 
 ST4 Rekenen Kaleidoscoop 
 ST5 Taal en rekenen Startblokken van Basisontwikkeling 

Zwakke scholen   
 ZW1 Taal Piramide 
 ZW2 Rekenen Piramide 
 ZW3 Rekenen Ko-totaal 
 ZW4 Taal Startblokken van Basisontwikkeling 
 ZW5 Taal Startblokken van Basisontwikkeling 

 

In de rest van dit hoofdstuk zullen de interviews met de verschillende scholen be-
sproken worden. Voor iedere school wordt eerst een korte overzichtstabel gegeven 
met enkele school- en implementatiekenmerken. Bij de omvang van de plaats is 
daarbij onderscheid gemaakt tussen de grote steden (G4; Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht) en de 27 middelgrote steden (G27). Vervolgens worden enke-
le punten van de implementatie langsgelopen. Daarbij wordt met name gerefereerd 
aan de interviews, maar soms ook gekeken naar wat de school op de internetenquê-
te heeft ingevuld en naar rapporten van de Inspectie van Onderwijs. Iedere beschrij-
ving sluit af met een korte samenvatting. In paragraaf 7.3 worden de sterke scholen 
besproken, in paragraaf 7.4 de zwakke en in paragraaf 7.5 wordt ten slotte een alge-
hele samenvatting van de resultaten gepresenteerd. 

7.3 Sterke scholen 

7.3.1 School ST1 

Tabel 7.4 School ST1 
Richting/denominatie Rooms-katholiek 
Plaats G27 
Aantal leerlingen 202 
Gemiddeld leerlinggewicht Midden 
Score Taalsterk 
VVE-programma  Piramide, sinds 2001 
Samenwerking peuterspeelzaal Sinds 2001 

 

De interviews zijn gehouden met de intern begeleider (IB’er, werkzaam op de school 
sinds 1977), de leerkracht van groep 1 (werkzaam sinds 1996), drie leerkrachten van 
groep 1/2 (sinds 1975, 1995 en 2007), en twee peuterspeelzaalleidsters (sinds 
2002).  
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De school is eind 2005 verhuisd naar een nieuwe locatie en sindsdien een Brede 
School. De school heeft veel kinderen van laagopgeleide ouders en het aantal al-
lochtone kinderen groeit. Ongeveer de helft van de kinderen in de kleutergroepen is 
allochtoon en zwak in Nederlands; vijf tot zes jaar geleden waren dat minder kinde-
ren. Een tijd lang zaten veel kinderen van alleenstaande gescheiden moeders op 
school. Momenteel stromen er echter veel kinderen van asielzoekers in, wat te ma-
ken heeft met de toewijzing van sociale huurwoningen in de wijk. Sinds kort is er een 
schakelklas in groep 1/2. 

Piramide is ingevoerd als onderdeel van een begeleidingstraject waarvoor ST1 in 
aanmerking kwam, nadat de gemeente had geconstateerd dat de scores van de leer-
lingen op taal erg zwak waren. De schoolbegeleidingsdienst heeft de invoering van 
Piramide begeleid, waarbij bijvoorbeeld ook de peuterspeelzaalleidsters monitoring 
hebben gekregen van de IB’er. Voorafgaand aan de keuze voor een VVE-
programma zijn de IB’er en de directeur naar een informatiebijeenkomst geweest. 
Vervolgens is in overleg met de leerkrachten gekozen voor Piramide. De IB’er zegt 
hierover: 

“Persoonlijk spreekt Startblokken me erg aan omdat het ontwikkelingsgericht is. 
Maar ik denk dat de kinderen bij ons op school meer structuur nodig hebben. Daar-
om hebben we gekozen voor Piramide. Dat programma is gewoon erg duidelijk. 
Achteraf zijn we er ook heel erg blij mee.” 

ST1 heeft er bewust voor gekozen de leerkrachten van groep 1 en 2 geen Piramide-
training te laten volgen. De IB’er zegt hierover: “Ze hebben vaak zo weinig aan scho-
ling over pedagogische onderwerpen, omdat ze al zoveel weten.” De school heeft 
dan ook geen Piramide-keurmerk. De peuterspeelzaalleidsters hebben wel de Pira-
mide-training afgerond.  

De school heeft sterk ervaren dat Piramide toen zij begonnen op een aantal punten 
niet aansloot op wat zij nodig hadden. ST1 heeft er veel tijd en energie ingestoken 
om onderdelen zelf aan te passen, waarvoor leerkrachten ook werden vrijgeroosterd. 
De IB’er: 

“Bij aanschaf zagen we meteen dat er een tekort was op het gebied van taal. Wij 
hadden toen al Schatkist en hebben elementen van Piramide en Schatkist her-
schreven en in elkaar gepast. We merkten ook dat het niet goed te gebruiken was 
in groepen met zulke grote verschillen als bij ons. We hebben toen in groep 1 een 
instroomgroep gemaakt en het programma aangepast. Later heeft Piramide zelf 
ook een aanvulling Piramide voor heterogene groepen gemaakt, maar toen hadden 
wij het zelf al ontwikkeld. Wij waren deze ontwikkelingen vaak al voor geweest en 
hadden het zelf al opgezet. Bijvoorbeeld meer nadruk op taal, aandacht voor hete-
rogene groepen.” 

Er wordt al lange tijd samengewerkt met de peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal 
heeft twee groepen gedurende drie dagdelen per week. Vanaf 2,5 jaar kunnen kinde-
ren instromen en veelal gebeurt dat ook op die leeftijd. In de beginfase kwamen er 
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weinig allochtone kinderen naar de peuterspeelzaal. Toen zijn er mensen van het 
welzijnswerk in de wijk allochtone kinderen gaan werven via huisbezoeken. Nu ko-
men de kinderen vooral via het consultatiebureau. De gemeente heeft de ouderbij-
drage vastgesteld, die inkomensafhankelijk en voor alle peuterspeelzalen gelijk is. 
De ouders betalen twee dagdelen, de gemeente betaalt het derde dagdeel. 

De leerkrachten en leidsters vinden het jammer dat de peuterspeelzaal sinds de ver-
huizing een verdieping lager zit dan de kleutergroepen, waardoor het vanzelfspre-
kende onderlinge contact verminderd is. In de invoeringsfase is er veel overleg ge-
weest met tussen de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 om alles op te zetten. Nu het 
goed loopt zijn er nog twee keer per jaar vergaderingen waarin wordt gekeken of er 
nog problemen of hiaten zijn. Als er in het onderbouwteam VVE-onderwerpen be-
sproken worden, zijn de peuterspeelzaalleidsters daar ook bij aanwezig. Af en toe 
doen de kinderen van groep 1 en 2 iets samen met de peuters.  

Twee leerkrachten in groep 1 en 2 staan al meer dan dertig jaar voor de klas, al heb-
ben ze niet al die tijd op deze school gewerkt. Volgens de IB’er heeft de school er 
bewust moeite voor gedaan het personeel te houden dat ze al hadden. Sinds dit jaar 
is er een jonge leerkracht bijgekomen die part-time werkt en nog moet worden inge-
werkt in Piramide. De peuterspeelzaalleidsters zijn ook al wat ouder, hoewel ze nog 
niet zolang op de peuterspeelzaal van ST1 werkzaam zijn.  

De leerkrachten en de peuterspeelzaalleidsters geven aan dat vrij met de Piramide-
thema’s wordt omgegaan. Thema’s die niet leuk zijn worden niet uitgevoerd en the-
ma’s die te karig zijn worden aangevuld met eigen materiaal. Bovendien wordt ook 
deels de methode Schatkist (Zwijsen, 1989) gebruikt; in samenwerking met de biblio-
theek worden boeken uitgezocht die bij het thema passen, omdat de leerkrachten 
leuke verhalen in Piramide missen. De nieuwe leerkracht geeft aan dat de tijd per 
thema te kort is en dat daardoor niet alles aan bod kan komen. Ook de peuterspeel-
zaalleidsters wijzen hierop, aangezien de kinderen bij hen maar drie dagdelen per 
week komen. Piramide voor groep 3 is sinds kort wel in huis maar wordt niet gebruikt, 
omdat het volgens de IB’er allemaal “erg ver gezocht” is en niet echt aansluit bij wat 
er verder in groep 3 aan materialen wordt gebruikt. 

ST1 heeft sinds de invoering van Piramide een dagdeel per week dubbele bezetting 
gehad. Sinds het schooljaar 2007-2008 is dat er niet meer en doet de IB’er in iedere 
groep dagelijks een half uur tutoring voor de kinderen die dat nodig hebben. Daarbij 
worden de begrippen van het Piramide-thema behandeld. Soms zijn er onderwijsas-
sistenten in opleiding in de groepen aanwezig. De leerkrachten geven aan dat ze 
structurele dubbele bezetting missen, omdat ze met twintig kinderen in de groep aan 
weinig toekomen. In de peuterspeelzaal staan er altijd twee leidsters voor de groep. 
Door bezuinigingen is er momenteel geen geld voor een extra groepshulp, maar die 
komt binnenkort wel weer. 

Als monitoringsinstrument gebruiken de leerkrachten de Cito-toetsen en een zelf 
ontwikkeld observatiesysteem. Iedereen vindt dat een fijn systeem, hoewel de uit-
voerders ook wel kritiekpunten kunnen bedenken. Volgens de leerkracht van groep 
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1/2 moet “het goede observatieformulier nog uitgevonden worden, een dat makkelijk 
en overzichtelijk is.” De peuterspeelzaalleidsters zijn tevreden met de Piramide-
toetsen die ze gebruiken, maar nemen die wegens tijdgebrek niet drie maar slechts 
twee keer per jaar af. 

Ouderbetrokkenheid is in 2007-2008 een speerpunt op ST1. Als de ouders zich in-
schrijven, krijgen ze de Piramide-folder en er zijn inloopavonden waar informatie ge-
geven wordt. Bij ieder project krijgen de ouders een brief met tekst over het thema en 
de liedjes, versjes en begrippen die aan bod komen. Die staan ook op de website 
van de school. Er zijn echter maar heel weinig ouders die er echt iets mee doen. De 
IB’er zegt: “Wij stoppen er veel tijd in om de ouders op de hoogte te houden, maar 
het is moeizaam. We hopen daar echt iets te kunnen veranderen.” De leerkracht van 
groep 1 benadrukt dat er tijdens de spelinloop in de peuterspeelzaal en in groep 1 
wel nauw contact is met de ouders. Voor de ouders van de kinderen in de peuter-
speelzaal worden vergelijkbare ouderactiviteiten georganiseerd. Daarnaast zijn die 
ouders verplicht mee te gaan op bibliotheekbezoek. 

Er is een schoolgids voor ouders en leerlingen, aangevuld met een website. Intern is 
er een schoolplan, een vierjarenplan dat tot stand komt via studiedagen. Ieder jaar 
kent een speerpunt (ten tijde van de interviews ‘ouderbetrokkenheid’). Er zijn geen 
individuele scholingsmogelijkheden voor leidsters of leerkrachten. Gezamenlijke 
vorming wordt wel gevolgd, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. De peuterspeelzaal-
leidsters hebben ook elk jaar gezamenlijk scholing. Dit jaar volgen zij de door het mi-
nisterie geïnitieerde en door Sardes gecoördineerde training Vversterk. 

De Inspectie van het Onderwijs zegt in het rapport van het periodiek kwaliteitsonder-
zoek 2003 over deze school het volgende: 

“Uit de beschikbare documenten maar ook en vooral tijdens het onderzoek bleek 
dat de verhouding tussen de leraren en leerlingen goed is. Men gaat respectvol 
met elkaar om, leraren tonen zich begaan met individuele leerlingen, de leerlingen 
worden gelijk behandeld en men houdt de hand aan vastgestelde regels.” 

De Inspectie van het Onderwijs waardeert het schoolklimaat dan ook als ‘goed’, de 
hoogste score die gegeven wordt. Hoewel deze waardering uit 2003 stamt, zijn er 
geen aanwijzingen in latere inspectierapporten dat dit veranderd is. 

De IB’er is tevreden over Piramide en vindt het programma effectief. Er was voor-
heen veel frustratie onder leidsters en leerkrachten, omdat ze van alles probeerden 
maar de kinderen toch steeds E-scores bleven halen. Sinds de invoering van Pirami-
de scoren de kinderen bijna allemaal op A- of B-niveau. Ook is er tevredenheid over 
het duidelijke systeem om achterblijvers op te sporen en remediëring op te zetten. 
“De leerkrachten zijn niet meer gefrustreerd en weer enthousiast geworden; het 
werkt nu gewoon”, aldus de IB’er. Ook de leerkrachten benadrukken dat de toetsre-
sultaten laten zien dat het sinds de invoering van Piramide beter gaat. Bovendien zijn 
ze enthousiast over de gerichte manier van onderwijzen. De peuterspeelzaalleidsters 
beamen dat, en zeggen bovendien dat de kinderen sinds Piramide met meer plezier 
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naar school komen en dat de doorgaande lijn naar de kleutergroepen onmisbaar is. 
De IB’er zegt dat er de komende tijd veel gaat veranderen. Zo komt er een gezamen-
lijk bestuur voor meerdere basisscholen en peuterspeelzalen, die dan waarschijnlijk 
allemaal met hetzelfde VVE-programma moeten gaan werken. Zij is vooral bezorgd 
dat er door die veranderingen minder geld en tijd beschikbaar komt voor bijvoorbeeld 
dubbele bezetting. De peuterspeelzaalleidsters geven aan dat zij binnenkort samen-
gaan met een kinderdagverblijf, waarmee er twintig kinderen in een groep komen bij 
een bezetting van vier leidsters. Zij vinden dat teveel en zijn bang dat Piramide vanaf 
dan noodgedwongen op een lager pitje komt te staan. Deze situatie heeft volgens de 
peuterleidsters ook gevolgen voor groep 1 en 2: wanneer Piramide in de peuter-
speelzaal niet of in mindere mate gehandhaafd kan blijven, zal dat ook te merken zijn 
bij de kinderen die instromen in groep 1.  

Uit de interviews komt naar voren dat ST1 goed weet waar ze mee bezig is. Welis-
waar is de uitvoering van VVE niet altijd optimaal – er is bijvoorbeeld weinig dubbele 
bezetting in de kleutergroepen en de leerkrachten in groep 1 en 2 hebben geen Pi-
ramidetraining gevolgd – maar dit zijn (zelf)bewuste keuzes van de school geweest.  

7.3.2 School ST2 

Tabel 7.5 School ST2 
Richting/denominatie Algemeen bijzonder (geen bijzondere onderwijsvorm) 
Plaats G27 
Aantal leerlingen 163 
Gemiddeld leerlinggewicht Hoog 
Score Rekensterk 
VVE-programma  Piramide, sinds 2002 
Samenwerking peuterspeelzaal Sinds 2002 

 

De school is in 2001 verhuisd naar een nieuwe locatie en is sindsdien een Brede 
School. Ongeveer 80% van de kinderen op zowel de school als de peuterspeelzaal is 
allochtoon en ook veel van de andere kinderen hebben laagopgeleide ouders. De in-
terviews zijn gehouden met de directeur (werkzaam op de school sinds 1988), de 
leerkracht van groep 1 (werkzaam sinds 2005) en een peuterspeelzaalleidster (sinds 
2002).  

Sinds de intrek in het nieuwe Brede Schoolgebouw werken school en peuterspeel-
zaal samen. Vanaf 2002 wordt er in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid 
met Piramide gewerkt. Over de keuze voor Piramide licht de directeur toe:  

“Ik denk dat ik eigenlijk een Kaleidoscoop-persoon ben, maar toch heb ik ruzie ge-
maakt om Piramide hier binnen te krijgen. Ik vond dat de door manier waarop wij 
werkten, de leerlingpopulatie en de regelmatige wisselingen in het team het veel 
eenvoudiger zou zijn om met een programmagerichte zaak te werken. Ik had de  
indruk dat de voorkeur voor Kaleidoscoop bij de leerkrachten niet alleen op de  



VVE onder de loep 100 

inhoud was, maar ook op het gevoel van vrijheid. Dat baarde mij zorgen dus heb ik 
tegen mijn eigen gevoel in voor iets anders gekozen.”  

In de kleuterklassen komen alle Piramide-thema’s aan bod. Niet alle onderdelen van 
een thema worden behandeld, vooral wegens tijdgebrek. De directeur geeft aan dat 
in het begin de methode nauwkeurig gevolgd werd om uit te vinden wat de mogelijk-
heden waren, maar dat er later dingen zijn aangepast. Sinds enige jaren is er ook 
een inhoudelijke onderbouwcoördinator, waardoor de inhoudelijke afstemming in een 
stroomversnelling is geraakt. De leerkrachten geven over het algemeen aan dat ze 
het programma ondertussen in de vingers hebben en het daarom ook niet meer zo-
veel voorbereidingstijd kost. Wel geven sommige leerkrachten aan dat Piramide voor 
henzelf – niet voor de kinderen – soms wat saai wordt.  

De directeur vertelt dat er ten tijde van de invoering van Piramide ook een klassen-
managementcoach ingezet is:  

“Op een school als deze zijn de alibi’s zo groot om omgevingsfactoren aan te wij-
zen als reden waarom iets niet werkt. Met de coach hebben we dat geprobeerd los 
te rommelen. Hoe kan ik hier ervoor zorgen dat deze kinderen met twee jaar ach-
terstand toch de optimale aanpak krijgen? Daar heeft de klassenmanagement-
coach dus body aan gegeven. Ik zie dat we nu een stukje effectiever zijn. Door het 
erover te hebben zijn mensen meer naar zichzelf gaan kijken en meer gaan zien 
dat ze zelf de beslissende factor kunnen zijn.” 

De peuterspeelzaal heeft twee groepen gedurende vier dagdelen per week. Vanaf 2 
jaar en drie maanden kunnen kinderen instromen, maar meestal gebeurt dat op iets 
latere leeftijd. De werving van kinderen verloopt via de school, via de kinderopvang 
of via het consultatiebureau. De gemeente heeft de ouderbijdrage vastgesteld, die 
inkomensafhankelijk is en voor alle peuterspeelzalen gelijk. Daarbij betalen ouders 
drie dagdelen, terwijl de gemeente het vierde dagdeel betaalt.  

Ongeveer 80% van de kinderen in de peuterspeelzaal stroomt door naar ST2. In de 
nabije omgeving van de school ligt bovendien nog een andere peuterspeelzaal waar 
ook met Piramide gewerkt wordt. Hierdoor heeft naar schatting 90% van de kinderen 
in groep 1 een Piramide-peuterspeelzaal bezocht. De peuterspeelzaalleidsters en 
leerkrachten maken samen een jaarschema met thema’s, die altijd op elkaar afge-
stemd zijn. Er zijn gezamenlijke activiteiten, bijvoorbeeld bij feesten of bij de afsluiting 
van een thema. Daarnaast is er elke vrijdagmiddag een ‘speelgoedmiddag’, waarbij 
de kinderen hun eigen speelgoed mee mogen brengen en de peuters en de kleuters 
met elkaar kunnen spelen. Ten slotte vindt er altijd een zorgvuldige overdracht van 
leerlingen plaats. Alle leerlinggegevens zijn ingevoerd in een computersysteem, en 
leerkrachten en leidsters hebben te allen tijde inzage in elkaars systeem.  

De dubbele bezetting in groep 1 en 2 is in de afgelopen jaren toegenomen van twee 
naar vijf dagdelen per groep per week. Dit kon mede gerealiseerd worden door de 
toewijzing van subsidie voor een schakelklas, waarmee dit jaar gestart is. Er is be-
wust voor gekozen om kinderen die in aanmerking komen voor een schakelklas, niet 
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in een aparte groep te zetten, maar om hen extra tutoring te geven. Daarnaast is er 
‘echte’ dubbele bezetting met twee leerkrachten in een groep. Soms wordt er wel 
apart met kinderen in een hoekje van de klas gewerkt, maar de leerkracht van groep 
1 zegt: “We proberen ernaar toe te werken dat je zoveel mogelijk in de klas doet.” In 
de peuterspeelzaal staan er altijd twee gediplomeerde leidsters voor de groep, waar-
van er steeds een de rol van tutor heeft. De tutoring wordt afgewisseld tussen de 
leidsters. 

De leerkrachten in groep 1 en 2 zijn niet tevreden met de observatie- en toetsinstru-
menten van Piramide die de school de afgelopen jaren altijd heeft gebruikt. Een van 
redenen is dat ze de plaatjes erg onduidelijk vinden. Ten tijde van het interview werd 
daarom gezocht naar een ander observatie- en/of toetssysteem. In de peuterspeel-
zaal worden de observatielijsten en toetsen van Piramide aangevuld met een obser-
vatiesysteem voor peuters van de welzijnsstichting.  

Zowel in de peuterspeelzaal als in groep 1 en 2 is er voor de ouders dagelijks spelin-
loop. Verder krijgen ouders bij aanvang van elk thema een brief met daarin de bij het 
thema behorende woorden, liedjes, spelletjes en tips voor activiteiten die de ouders 
thuis met de kinderen kunnen doen. Over het algemeen zijn de leidsters en leer-
krachten tevreden over participatie van de ouders. 

ST2 heeft een schoolbeleidsplan, met onder andere duidelijke doelstellingen om de 
onderwijsachterstanden van leerlingen weg te werken. De peuterspeelzaal heeft een 
beleidsplan van de welzijnsstichting, waarin per peuterspeelzaal doelen geformu-
leerd zijn. Het beleidsplan wordt jaarlijks in overleg met de leidsters aangepast. De 
leerkrachten en peuterspeelzaalleidsters hebben bijna allemaal de scholing van Pi-
ramide afgerond. Twee nieuwe leerkrachten zijn momenteel halverwege de training. 
In het gebruik van Piramide worden de leerkrachten en leidsters nog altijd begeleid 
door een onderwijsadviesbureau. Verder volgen de leerkrachten dit jaar scholing in 
een woordenschatmethode. Voor de leerkrachten zijn er tevens persoonlijke ontwik-
kelingsplannen (POP’s). 

De Inspectie van het Onderwijs evalueert in 2006 de werksfeer op ST2 als open en 
prettig. De onderlinge relaties tussen leerkrachten worden als ‘voldoende’ gewaar-
deerd, terwijl de manier waarop er met leerlingen wordt omgegaan als ‘goed’ wordt 
geëvalueerd, de hoogst mogelijke score. De Inspectie wijst er wel op dat er enig risi-
co is dat het ambitieuze onderwijskansenplan te zwaar wordt voor het team, aange-
zien “menigeen ervaart met te veel activiteiten te kort bezig te zijn.” Ook in de inter-
views geven leerkrachten aan dat ze niet altijd weten hoe ze nieuwe dingen vanuit de 
schoolleiding of uitbreidingen van Piramide moeten inpassen in hun onderwijs. 

De geïnterviewden geven aan dat ze sterk het idee hebben dat VVE op hun school 
effectief is. De leerkracht is erg te spreken over de doorgaande lijn vanuit de peuter-
speelzaal, met name omdat zij zo’n groot verschil ziet tussen kinderen die wel en niet 
naar een Piramide-peuterspeelzaal zijn geweest. Ook in de klas ziet zij kinderen met 
sprongen vooruit gaan, vooral wat betreft taalvaardigheid. De peuterspeelzaalleidster 
geeft aan dat ze niet bij alle kinderen zelf effecten ziet van Piramide, maar dat deze 
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kinderen wanneer ze eenmaal in groep 1 zitten wel snel vooruit gaan. Naar haar idee 
gebeurt dat omdat er een goede basis is gelegd in de peuterspeelzaal.  

Samenvattend komt uit de interviews naar voren dat ST2 VVE daadkrachtig heeft in-
gevoerd vanuit een ambitieus onderwijskansenplan. In de loop van de tijd hebben de 
uitvoerders het programma goed in de vingers gekregen. Ook is er veel tijd beschik-
baar voor tutoring en dubbele bezetting. Naast de invoering van Piramide is er bo-
vendien een klassenmanagementcoach ingezet, die leerkrachten ervan bewust heeft 
gemaakt dat zij het verschil kunnen maken, ook wanneer de kinderen van huis uit 
weinig meekrijgen. 

7.3.3 School ST3 

Tabel 7.6 School ST3 
Richting/denominatie Protestants Christelijk 
Plaats <G27 
Aantal leerlingen 130 
Gemiddeld leerlinggewicht Midden 
Score Taalsterk 
VVE-programma  Ko-totaal, sinds 2001 
Samenwerking peuterspeelzaal Sinds 2001 

 

De school is een gefuseerde school met twee vestigingen, die een gezamenlijke or-
ganisatiestructuur hebben, maar het onderwijs als zodanig afstemmen op de zeer 
verschillende leerlingpopulaties. De vestiging die aan het PRIMA-onderzoek heeft 
meegedaan heeft vrij veel achterstandsleerlingen. Hier hebben de interviews plaats-
gevonden met de coördinator van groep 1/2 (werkzaam op de school sinds 1993), de 
onderwijsassistent (werkzaam sinds 2003) en twee peuterspeelzaalleidsters (werk-
zaam sinds 1992).  

In de gemeente waar ST3 is gevestigd, is er bewust voor gekozen alle scholen en 
peuterspeelzalen met hetzelfde VVE-programma te laten werken. Op deze manier is 
er overlap en uitwisseling mogelijk. Een VVE-cöordinator vanuit de gemeente is ver-
antwoordelijk voor de afstemming. De keuze voor Ko-totaal als programma is vol-
gens de coördinator dan ook ‘directeurenbeleid’ geweest. Wat hen aantrok in Ko-
totaal in vergelijking met Piramide was dat het meer thema’s en een bredere opzet 
had. 

Om de hoek bij de school staat een peuterspeelzaal waar ook met Ko-totaal gewerkt 
wordt. Direct contact tussen basisschool en peuterspeelzaal is er weinig. Het is de 
coördinator van het VVE-platform die de contacten tussen basisscholen en peuter-
speelzalen onderhoudt. Slechts ongeveer 20% van de kinderen op deze peuter-
speelzaal stroomt door naar ST3. De doorgaande lijn blijft echter behouden, omdat 
ook de andere scholen in de stad met Ko-totaal werken. Het VVE-platform              
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organiseert tevens bijeenkomsten tussen peuterspeelzalen onderling. Alle peuter-
speelzalen hebben hetzelfde jaarschema voor aanbod van thema’s. 

In de gemeente zijn er speciale peuterspeelzaalgroepen voor VVE-
doelgroepkinderen. Met subsidie van de gemeente kunnen deze kinderen vanaf twee 
jaar twee dagdelen per week aan de peuterspeelzaal deelnemen en vier dagdelen 
per week wanneer ze drie jaar zijn. Werving verloopt via een stichting die zorgt voor 
integratie van allochtonen in de gemeente. Er zijn wachtlijsten, maar het streven is 
dat alle driejarigen vier dagdelen naar de peuterspeelzaal kunnen komen. De ouder-
bijdrage is in de hele stad gelijk en bedraagt per maand 32 euro voor vier dagdelen 
en 22,50 euro voor twee dagdelen. 

De peuterspeelzaalleidsters geven aan dat ze Ko-totaal regelmatig aanpassen aan 
hun groep, omdat het programma geschreven is voor heterogene groepen met ver-
schillende niveaus. In hun VVE-groepen hebben echter alle kinderen een laag ni-
veau: 

“Ko-totaal wordt veel te hoog aangeboden, het gemiddelde niveau bij ons is veel 
lager dan bij een gemengde groep. In de uitgeschreven voorbeelden van Ko-totaal 
beginnen ze vaak vanuit een rare situatie. Daarbij gaat het programma uit van een 
bepaald fantasieniveau en dat hebben onze kinderen vaak niet. Veel allochtone 
kinderen zijn niet gewend om zo te spelen.” 

Om deze reden passen de peuterleidsters veel van het programma aan, en combine-
ren ze het bovendien met onderdelen uit de methode Peuterpraat en Kinderklanken 
(AED, 2002), een programma voor slechthorende kinderen. “In Ko-totaal komt heel 
veel aan bod, het is alleen bij ons niet altijd toepasbaar. Maar we hebben fantasie 
genoeg om het aan te passen.” Ko-totaal wordt echter altijd als leidraad gebruikt: 
“We houden wel altijd vast aan de woordenlijsten van Ko-totaal, ook als we zelf iets 
aanpassen.” 

In groep 1 en 2 van de basisschool zijn twee onderwijsassistenten aangesteld die de 
thema’s en activiteiten van Ko-totaal voorbereiden. De coördinator geeft aan dat de 
uitvoering van het VVE-programma met de komst van de onderwijsassistenten in 
2002 stabieler is geworden, hoewel er verder in de groep 1 en 2 vrij veel wisseling 
van leerkrachten is geweest. De onderwijsassistenten worden ook ingezet voor de 
dubbele bezetting van drie dagdelen per kleutergroep. Buiten de klas wordt er dan 
met een groepje kinderen gewerkt. Het uitgangspunt hierbij is dat alle kinderen on-
geacht hun niveau aan de beurt komen. Af en toe krijgt een kind dat extra begelei-
ding nodig heeft apart tutoring. 

Zowel de coördinator als de onderwijsassistent geven aan dat ze erg aan het pro-
gramma moesten wennen. De coördinator zegt: “De werkwijze is iets waar je echt 
handigheid in moet krijgen.” Beiden zijn vooral tevreden over de breedte van de aan-
pak en de ruimte voor eigen inbreng. De onderwijsassistent zegt dat het bovendien 
makkelijker wordt nu er een aantal jaren mee is gewerkt, omdat de thema’s terugko-
men en er meer materialen zijn. Per jaar worden zeven van de negen thema’s       
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behandeld. In de peuterspeelzaal staan er altijd twee vaste leidsters voor de groep. 
Drie keer per week wordt in kleine groepen met de kinderen gewerkt en af en toe 
worden tijdens het vrij spel kinderen apart genomen voor extra tutoring.  

Zowel in de peuterspeelzaal als in groep 1 en 2 wordt het observatiesysteem van 
Pravoo (Praktijk voor orthopedagogische en orthodidactische activiteiten) gebruikt. 
Daarnaast worden Cito-toetsen afgenomen om de vorderingen van de kinderen te 
volgen. De observatielijsten van Ko-totaal worden niet gebruikt. Over de Pravoo-
observaties zijn de uitvoerders allemaal erg tevreden.  

Ouders worden in groep 1 en 2 bij het VVE-programma betrokken via het project Doe 
mee met Opstap van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) dat thematisch is afge-
stemd op Ko-totaal. Hieraan doet een kleine groep ouders mee. De coördinator zegt 
hierover:  

“Er is altijd een te grote groep ouders die eigenlijk wel mee zou moeten doen maar 
het niet doet. Soms lukt het gewoon niet vanwege werk of taal, soms is het ook een 
stukje schroom.” 

Verder worden er themabrieven gemaakt en worden ouders regelmatig gevraagd 
materialen aan te leveren voor de aankleding van het lokaal. Over het algemeen vin-
den de ouders het leuk om op deze manier bij het programma betrokken te worden. 
In de peuterspeelzaal hebben ze in de afgelopen jaren op verschillende manieren 
geprobeerd de ouders bij het VVE-programma te betrekken: 

“Het is best moeilijk om ouders te motiveren. En het zijn eigenlijk altijd dezelfde die 
komen. Dus we hebben nu gezegd: ‘het moet gewoon anders.’ We vullen het ook 
in op het beoordelingsformulier als ouders weinig komen en dat gaat naar mee 
naar groep 1, dus daar schrikken ze wel van. We hebben ook gezegd: ‘als u niet 
komt moet uw kind eraf, want we hebben wachtlijsten’.” 

Ouders worden er sinds enige tijd op gewezen dat ze verplicht zijn maandelijks aan 
een ouderbijeenkomst deel te nemen als ze in aanmerking willen komen voor de ge-
subsidieerde tarieven van de peuterspeelzaal. Deze bijeenkomsten worden georga-
niseerd door een ouderconsulent die uitlegt wat de kinderen in de peuterspeelzaal 
doen en wat de ouders zelf thuis met de kinderen kunnen doen in aansluiting op het 
VVE-programma. Ook opvoedkundige vraagstukken komen aan bod. Daarnaast 
kunnen de ouders een keer in de week een half uur koffie of thee blijven drinken in 
de peuterspeelzaal.  

ST3 heeft een schoolbeleidsplan, waarin onderdelen over VVE staan die zijn afge-
stemd met het VVE-platform in de gemeente. Per jaar worden er actielijsten opge-
steld die in de praktijk veel gebruikt worden. De peuterspeelzaal houdt het pedago-
gisch beleidsplan van de Stichting Peuterspeelzalen aan. Alle peuterspeelzalen heb-
ben hieraan meegeschreven en tijdens iedere maandelijkse vergadering is het be-
leidsplan een agendapunt. Zo kan het plan kan op ieder moment aangepast worden.  
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Nascholing voor de leerkrachten wordt georganiseerd via de onderwijsstichting. 
Hoewel leerkrachten het in principe kunnen aangeven als ze individuele scholings-
wensen hebben, worden meestal de scholingsbudgetten van alle scholen samenge-
nomen om uit dat totaalbudget verschillende cursussen te financieren. Leerkrachten 
kunnen vervolgens op cursussen intekenen. De peuterleidsters volgen gezamenlijk 
nascholing via de Stichting Peuterspeelzalen. De scholing van nieuwe leerkrachten 
en peuterspeelzaalleidsters voor Ko-totaal wordt via het VVE-platform geregeld. In 
groep 1 en 2 heeft de afgelopen tijd veel roulatie en wisseling van leerkrachten 
plaatsgevonden, waardoor er ten tijde van de interviews enkele leerkrachten werkten 
die nog niet geschoold waren in Ko-totaal. Alle peuterspeelzaalleidsters hebben de 
scholing voor Ko-totaal wel afgerond. 

De Inspectie van het Onderwijs evalueert de werksfeer op de school in 2006 als ‘vol-
doende’. De hoogst mogelijke score ‘goed’ wordt zelfs toegekend aan de manier 
waarop leerkrachten ervoor zorgen dat leerlingen op een respectvolle wijze met el-
kaar omgaan. Volgens de Inspectie is dit een van de sterkste punten van de school. 

Zowel de school als de peuterspeelzaal geven aan dat een van de belangrijkste ele-
menten van VVE de goede coördinatie vanuit de gemeente is. De coördinator in 
groep 1 en 2 ziet dat het VVE-programma effectief is. Ze merkt dat de woordenschat 
van de kinderen verbeterd is en dat kinderen veel gemotiveerder zijn in groep 3 en 
dingen makkelijker oppikken. Het is ook te merken dat de kinderen naar een peuter-
speelzaal zijn geweest:  

“Ja, ik weet natuurlijk niet hoe diezelfde kinderen het zouden doen als ze het niet 
hadden gehad, maar ik denk wel ja, als die niet naar de peuterspeelzaal was ge-
weest was die hier echt blanco binnengekomen. Maar dat is nu echt een uitzonde-
ring, dat ze echt geen woord Nederlands spreken en geen woord begrijpen. En dat 
is voor een kind ook prettig natuurlijk.” 

De peuterspeelzaalleidsters zien ook dat hun kinderen beter voorbereid naar de ba-
sisschool gaan:  

“Ja, het werkt. Het wil niet zeggen dat je de kinderen op het niveau krijgt dat ze als 
vierjarige zouden moeten hebben, dat bereik je niet. Maar dat is ook het streven 
niet, want die lijn gaat door in de basisschool.” 

Uit de interviews komt naar voren dat VVE in de gemeente waar ST3 gevestigd is 
breed is opgepakt en goed wordt gecoördineerd. Hoewel er weinig directe afstem-
ming tussen de peuterspeelzaal en de basisschool is, weten ze wat ze aan elkaar 
hebben omdat alle scholen en peuterspeelzalen dezelfde methode gebruiken. Een 
sterk punt in de uitvoering in groep 1 en 2 is dat er twee onderwijsassistenten zijn die 
de thema’s en activiteiten voorbereiden en de tutoring voor hun rekening nemen. Dit 
neemt veel werkdruk bij de leerkrachten weg. Zowel in de peuterspeelzaal als op de 
school wordt het programma niet precies uitgevoerd zoals voorgeschreven, maar ze 
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weten wat ze willen en kunnen onderdelen daardoor aanpassen aan de specifieke si-
tuatie en doelgroep. 

7.3.4 School ST4 

Tabel 7.7 School ST4 
Richting/denominatie Openbaar 
Plaats <G27 
Aantal leerlingen 91 
Gemiddeld leerlinggewicht Hoog 
Score Rekensterk 
VVE-programma  Startblokken van Basisontwikkeling, sinds 2002 
Samenwerking peuterspeelzaal Geen 

 

ST4 is een kleine school met ten tijde van de interviews uitsluitend allochtone kinde-
ren. Een aantal jaren geleden waren er nog enkele autochtone leerlingen. Dit gege-
ven heeft er, samen met vergrijzing van de schoolwijk, voor gezorgd dat het leerlin-
genaantal op school sterk is teruggelopen. De interviews zijn gehouden met de direc-
teur (werkzaam op de school sinds 2005) en met twee leerkrachten uit groep 1/2 
(werkzaam sinds 1992 en 2001).  

Al voor de invoering van VVE werd er op de school in de kleutergroepen thematisch 
gewerkt met zogenaamde ‘belangstellingslessen’. VVE is in 2001 ingevoerd vanuit 
de gemeente: “De directeur was destijds interim en de school kon wel wat geld ge-
bruiken. We hebben ons er toen niet echt in verdiept, maar vooral gedaan wat de 
gemeente zei,” aldus een leerkracht die bij de invoering betrokken was. De keuze 
voor Startblokken van Basisontwikkeling is ook door de gemeente gestuurd en onder 
leiding van de schoolbegeleidingsdienst gemaakt. Eigenlijk waren het vooral de an-
dere scholen in de gemeente die dit VVE-programma kozen en ST4 is daarin mee-
gegaan. 

Een leerkracht zegt dat niet iedereen blij was met deze keuze voor Startblokken van 
Basisontwikkeling en dat zij er zelf aanvankelijk ook sceptisch tegenover stond: 

“Wij moesten scholing volgen, drie jaar lang. In het begin was ik heel sceptisch. Het 
voelde niet goed. Het vrijlaten, het loslaten, het laten kiezen door de kinderen. Het 
aandragen wat je zoveel deed als oudere kleuterjuf moest je loslaten. Je wist niet 
hoe je het moest sturen om toch aan het eind van groep 2 dat te krijgen wat je 
moest hebben. Nu is het helemaal goed en vind ik het geweldig. Maar daar heb ik 
een paar jaar voor nodig gehad.” 

Bij de invoering van het VVE-programma is de school door de schoolbegeleidings-
dienst gekoppeld aan een peuterspeelzaal. De samenwerking bestond echter alleen 
uit het gezamenlijk volgen van de scholing. Toen de scholing afgerond was, is de 
samenwerking snel doodgebloed. Ten tijde van het interview was er geen enkel con-
tact meer met de peuterspeelzaal en de geïnterviewden konden niet aangeven of de 
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VVE-peutergroep van twee dagdelen per week nog bestond en nog met Startblokken 
van Basisontwikkeling werkte. 

De leerkrachten geven aan dat zij Startblokken van Basisontwikkeling niet volgens 
het boekje gebruiken: “Wij sturen ontzettend, omdat onze leerlingen dat nodig heb-
ben, vinden wij. We werken wel echt vanuit het kind, maar we bieden meer zelf aan.” 
Aanleiding voor deze extra sturing is het feit dat de Cito-scores slecht waren. Een 
van de leerkrachten geeft aan die extra sturing een goede zaak te vinden, omdat zij 
ziet dat de leerlingen het nodig hebben. De andere leerkracht vindt het wel jammer 
dat ze de kinderen niet wat meer kan loslaten, maar ziet ook dat sturing wel goed is 
voor de kinderen. Basisontwikkeling wordt niet in groep 3 of verder gebruikt, omdat 
niet iedereen uit het team achter de manier van werken staat.  

In groep 1 en 2 zaten ten tijde van het interview dertien leerlingen. Twee dagdelen 
per week is er dubbele bezetting. Een van de leerkrachten haalt dan een groepje 
kinderen uit de klas die samen met enkele kinderen uit groep 3 extra taalondersteu-
ning krijgen. De dubbele bezetting heeft in de afgelopen jaren met grotere groepen 
goed gelopen, maar zal in het volgende schooljaar vanwege het krimpend leerlin-
genaantal waarschijnlijk vervallen. De leerkrachten geven aan dat de dubbele bezet-
ting met zulke kleine groepen ook niet meer echt nodig is. 

Als observatiemethode gebruikt de school Horeb voor Startblokken (Janssen-Vos & 
Pompert, 2002), waar ze erg tevreden over zijn. Vanuit de dubbele bezetting is het 
mogelijk om iedere week voor alle kinderen observaties te noteren. De leerkrachten 
hebben hier een tijdschema voor gemaakt en vanuit de directie krijgen ze er tijd voor 
ingeroosterd. Naast Horeb worden de Cito-toetsen gebruikt.  

Ouders worden bij Startblokken van Basisontwikkeling betrokken door middel van ac-
tiviteitenavonden en afsluitingen van thema’s. Ook gaat de directeur op huisbezoek 
bij ouders van pas ingeschreven kinderen. Het vergroten van de ouderbetrokkenheid 
is in de hele gemeente een speerpunt. De directeur geeft aan dat met name de moe-
ders van de kleuters niet naar school komen: “We hebben een denktank van vaders 
opgericht, om na te gaan waarom hun vrouwen niet op school komen. Het heeft puur 
te maken met cultuurverschillen.” 

De school heeft een beleidsplan dat onder begeleiding van de schoolbegeleidings-
dienst voor twee jaar is opgesteld. De leerkrachten geven aan dat zij bij het opstellen 
van het beleidsplan nauw betrokken zijn geweest. Zij zijn hier erg tevreden over en 
geven aan dat alles is besproken en vastgelegd. In het beleidsplan is ook opgeno-
men dat kinderen op school Nederlands moeten praten, na een gewenningsperiode 
van zes weken.  

Beide leerkrachten hebben de scholing voor Startblokken van Basisontwikkeling ge-
volgd en ook nieuwe leerkrachten die na de invoering van het programma aangeno-
men zijn, hebben dat gedaan. Daarnaast is er voor alle leerkrachten een persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP) waar ruimschoots gebruik van wordt gemaakt en op basis 
waarvan er ook individuele scholingsmogelijkheden zijn.  
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De Inspectie van het Onderwijs evalueerde het schoolklimaat op ST4 in 2006 als 
‘voldoende’: “De leraren slagen erin een voldoende taakgerichte werksfeer te schep-
pen en de leerlingen zijn in de lessen voldoende actief en betrokken”. Wel wordt er in 
een rapport uit 2002 aangegeven dat er toen net interne problemen achter de rug 
waren vanwege verschillende wisselingen in de schoolleiding en een interim mana-
ger. 

De uitvoerders zien dat VVE op hun school effectief is. Volgens hen komt dat echter 
niet zozeer door het VVE-programma Startblokken van Basisontwikkeling: “We wer-
ken niet precies zoals Startblokken het voorschrijft, maar wel zoals VVE is bedoeld.” 
Volgens hen is met name de extra tutoring van de kinderen effectief. Deze effectivi-
teit is voor hen niet altijd zichtbaar in groep 1 en 2, maar wel in de relatief goede 
prestaties in groep 3.  

Samenvattend komt uit de interviews naar voren dat ST4 niet heel bewust met de in-
voering van VVE bezig is geweest, maar vooral vanuit de gemeente “gepushed” is. 
De samenwerking met de peuterspeelzaal is dan ook snel na de invoering doodge-
bloed. Met het VVE-programma Startblokken van Basisontwikkeling hadden de uit-
voerders in eerste instantie best moeite, hoewel ze na meerdere jaren scholing en 
gebruik wel enthousiast zijn geworden. De onderwijsvisie van het programma wordt 
in de rest van de school echter niet gedragen. In de kleutergroepen wordt er onder-
tussen ook al meer sturing gegeven dan vanuit het programma verwacht wordt. De 
uitvoerders zien echter dat dit is wat hun kinderen nodig hebben. Een sterk punt van 
ST4 is verder de professionele organisatie met zorgvuldig opgestelde beleidsplan-
nen, persoonlijke ontwikkelingsplannen voor leerkrachten en het inplannen van extra 
tijd voor bijvoorbeeld observatie en toetsing. 

 
7.3.5 School ST5 

Tabel 7.8 School ST5 
Richting/denominatie Openbaar 
Plaats G27 
Aantal leerlingen 114 
Gemiddeld leerlinggewicht Hoog 
Score Taalsterk en rekensterk 
VVE-programma  Kaleidoscoop, sinds 2002 
Samenwerking peuterspeelzaal Sinds 2002 

 

De school bestaat uit drie locaties die in verschillende wijken in de stad gevestigd 
zijn. Een van de drie locaties kwam in het onderhavige onderzoek als sterke school 
naar voren. Op deze school is de internetenquête afgenomen en hebben de inter-
views plaatsgevonden. De interviews zijn gehouden met de teamcoördinator (werk-
zaam op de school sinds 1995) en met de onderbouwcoördinator, die tevens leer-
kracht groep 1/2 is (werkzaam sinds 2003). In verband met ziekte is het interview met 
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de peuterspeelzaalleidsters meerdere malen verschoven en uiteindelijk niet meer af-
genomen. 

ST5 is gehuisvest in een oud gebouw en is aan het wachten op nieuwbouw. Het 
ruimtegebrek en de oude materialen wordt door de geïnterviewden als probleem er-
varen. Ruim de helft van de kinderen op de school is allochtoon en veel kinderen, 
ook autochtone, worden door de teamcoördinator gekenmerkt als taalzwak. Kaleido-
scoop is in 2002-2003 ingevoerd.  

De keuze voor Kaleidoscoop is overgelaten aan de leerkrachten in groep 1 en 2, die 
hiervoor naar informatiebijeenkomsten zijn geweest. Kaleidoscoop trok hen aan om-
dat het programma “niet methodisch” is. In overleg met de peuterspeelzalen in de 
omgeving is de keuze uiteindelijk definitief gemaakt. Ondertussen zijn alle uitvoer-
ders erg enthousiast over Kaleidoscoop. Vrij snel is ST5 ook begonnen aan het in-
voeren van Kaleidoscoop in hogere groepen. Daarnaast participeert de school in een 
netwerk van Kaleidoscoop-scholen in de omgeving. De geïnterviewde leerkracht 
geeft aan dat ze ondertussen wel hun eigen invulling aan het programma hebben 
gegeven:  

“Thema’s horen er officieel gezien niet bij – het moet eigenlijk vanuit het kind ko-
men – maar wij gebruiken wel thema’s om toch wat houvast te hebben. Ook mag 
belonen eigenlijk niet vanuit Kaleidoscoop, maar bij sommige van onze kinderen is 
dat gewoon wel nodig. Dus dat zijn van die hele kleine dingen die wij voor onze 
kinderen hebben aangepast.” 

In aanvulling op Kaleidoscoop werkt ST5 ook al lange tijd met het programma Leef-
stijl (Schulte, 2004) voor het bevorderen van sociaal-emotionele ontwikkeling. 

De school werkt samen met vier peuterspeelzalen die ook allemaal met Kaleido-
scoop werken. Peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten hebben samen de scholing 
voor Kaleidoscoop gevolgd. Bijna alle kinderen die binnenkomen in groep 1 zijn naar 
een van de vier peuterspeelzalen geweest, van wie het merendeel naar de onder-
zochte peuterspeelzaal. De teamcoördinator is echter niet tevreden over de samen-
werking met de peuterspeelzalen:  

“De overdracht ontbreekt. Daardoor krijgen we te weinig van de kinderen mee. We 
kennen het niveau van de kinderen niet als ze binnenkomen en zo begint het hier 
eigenlijk weer van voren af aan.” 

Ten tijde van het interview werd eraan gewerkt om de samenwerking te verbeteren.  

Zo’n vijf jaar geleden zijn er met name in de onderbouw van de school veel persone-
le wisselingen geweest, wat geleid heeft tot wat spanningen en irritaties in het team. 
Onder intensieve begeleiding van het NJi is het gelukt om alle neuzen in dezelfde 
richting te krijgen en is Kaleidoscoop in de hele school ingevoerd. ST5 neemt bewust 
ook docenten en stagiaires aan die een allochtone achtergrond hebben. Dit geeft 
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volgens hen een signaal naar de allochtone ouders af dat ook hun kinderen iets kun-
nen bereiken door te studeren. 

Er zijn twee kleutergroepen waarin bijna altijd dubbele bezetting is. Hiervoor is een 
leerkrachtondersteuner full-time in dienst en er zijn vrijwel altijd ook twee stagiaires in 
de groepen aanwezig. De leerkracht heeft altijd de leiding in de groep en de stagiai-
res en leerkrachtondersteuner werken met eigen vaste groepjes. De geïnterviewde 
leerkracht zegt: “Als het goed loopt, kun je iedere ochtend met z’n tweeën observe-
ren.” 

Als monitoringsinstrument worden Cito-toetsen gebruikt, maar met name ook het ob-
servatiesysteem van Kaleidoscoop. Dit observatiesysteem wordt echter pas sinds 
een jaar of twee intensief gebruikt en nog steeds wordt er scholing gevolgd om het 
beter in te voeren. De uitvoerders zien dit ook wel als een potentieel zwak punt in het 
programma:  

“Je moet zorgen dat je het heel goed bewaakt en observeert en registreert. Het 
moet niet gaan zweven. Er is geen vast patroon dus je moet alles zelf bewaken. 
Maar ik weet niet of je dat als zwak punt moet zien, het is maar hoe je het bekijkt.” 

ST5 organiseert verschillende activiteiten om ouders bij de school en bij het VVE-
programma te betrekken. Voor ouders zijn er bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan 
een voorleesproject waar de school mee werkt, is er elke ochtend spelinloop en zijn 
er af en toe open lessen waarin ouders kunnen meedraaien. Verder wordt er bij de 
thema’s altijd een boekje mee naar huis gegeven met daarin ook afbeeldingen met 
woorden, kleurplaten en liedjes. Er is een vrij grote groep ouders die actief aan ver-
schillende activiteiten meedoet. Het ouderbetrokkenheidsprogramma Kom erbij van 
het Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO) dat de afgelo-
pen jaren heeft gelopen, heeft hier ook aan bijgedragen. 

De school heeft een taalbeleidsplan en een schoolplan, die eens per jaar met het he-
le team worden bijgesteld en die fungeren als leidraad in signaleren en remediëren. 
Daarnaast heeft de school een handboek voor taalproblemen en dyslexie opgesteld. 
Het hele team volgt gezamenlijk nascholing voor Kaleidoscoop en Actief Leren bij het 
Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Daarnaast zijn er voor alle leerkrachten persoonlijke 
ontwikkelingsplannen (POP’s) ontwikkeld, waar volop gebruik van wordt gemaakt.  

De Inspectie van het Onderwijs waardeert in het rapport over het periodiek kwali-
teitsonderzoek 2004 het schoolklimaat als ‘voldoende’. De leerkrachten en leerlingen 
gaan op een positieve manier met elkaar om. Over het contact tussen de leerkrach-
ten zegt het rapport:  

“De onderlinge relaties tussen de leraren zijn goed. Verschillen van inzicht worden 
in alle openheid besproken. De leraren voelen zich in voldoende mate gesteund 
door de schoolleiding.” 
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De uitvoerders zijn tevreden over Kaleidoscoop en hebben het idee dat het effectief 
is. De onderbouwcoördinator geeft aan vooral tevreden te zijn met de aandacht voor 
taal in Kaleidoscoop en met het zelfstandig werken. De teamcoördinator beaamt dit, 
en voegt eraan toe dat ook het leren om keuzes te maken erg belangrijk is: “Niet al-
leen kiezen, maar ook voor zichzelf kiezen: ‘Ik wil dat leren’”. Beide coördinatoren 
zien de effecten van Kaleidoscoop terug in de Cito-scores, maar vooral in de ge-
dragsveranderingen van de kinderen, met name in het samen spelen. Dit is volgens 
de teamcoördinator heel belangrijk: “Het een komt voort uit het ander, als kinderen 
goed in hun vel zitten, zullen ze ook beter presteren.”  

Uit de interviews komt naar voren dat ST5 vol enthousiasme met Kaleidoscoop 
werkt, sinds enige jaren ook in de hogere groepen van de basisschool. Op een aan-
tal kleine punten hebben ze in het programma bewust wat veranderingen aange-
bracht, om het beter op de doelgroep af te stemmen. Daarnaast wordt er een pro-
gramma voor sociaal-emotionele ontwikkeling gebruikt en is er begeleiding geweest 
rond ouderbetrokkenheid. Bijna alle kinderen die in groep 1 binnenkomen, hebben 
een peuterspeelzaal met Kaleidoscoop bezocht, hoewel de afstemming met de peu-
terspeelzaal nog niet naar wens is. Er wordt met veel dubbele bezetting gewerkt en 
veel gedaan aan scholing rond Kaleidoscoop.  

7.4 Zwakke scholen 

7.4.1 School ZW1 

Tabel 7.9 School ZW1 
Richting/denominatie Rooms-katholiek 
Plaats G27 
Aantal leerlingen 228 
Gemiddeld leerlinggewicht Midden 
Score Taalzwak 
VVE-programma  Piramide, sinds 2001 
Samenwerking peuterspeelzaal Sinds 2001 

 

ZW1 is een etnisch gemengde school met een teruglopend leerlingenaantal dat naar 
het oordeel van de directeur veroorzaakt wordt door de slechte uitstraling van het 
schoolgebouw en door herstructurering in de wijk. Veel huurwoningen in de buurt zijn 
gesloopt en worden vervangen door duurdere nieuwbouw. In 2009 zal een nieuw ge-
bouw klaar zijn in het kader van de Brede School. De interviews zijn gehouden met 
de directeur (werkzaam op de school sinds 2007), de VVE-coördinator (tevens on-
derwijsassistent, werkzaam sinds 2002), drie leerkrachten van groep 1/2 (sinds 1967, 
1972 en 1981) en twee peuterspeelzaalleidsters (sinds 1998 en 2003). 

Directeur en VVE-coördinator waren beiden nog niet werkzaam op de school toen Pi-
ramide werd ingevoerd. Van de motivatie voor die keuze zijn zij dan ook niet op de 
hoogte. De leerkrachten geven aan dat er toentertijd de keuze was tussen             
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Kaleidoscoop en Piramide en dat de schoolbegeleidingsdienst dacht dat Piramide 
beter zou passen bij de school. Van de zes leerkrachten in groep 1 en 2 hebben er 
drie de Piramide-training afgerond en heeft er één de cursus Kleintje Piramide ge-
volgd. Ook de VVE-coördinator heeft het Piramide-certificaat evenals alle peuter-
speelzaalleidsters. De school heeft geen Piramide-keurmerk en Piramide wordt niet 
gebruikt in groep 3 en verder.  

De school werkt in het kader van VVE samen met twee peuterspeelzalen. De ene ligt 
op het terrein van de school en de andere verderop in de wijk. Op de laatste peuter-
speelzaal zijn interviews afgenomen, omdat de school had aangegeven dat daarmee 
de meeste samenwerking bestaat. Er is een werkgroep waarin de basisschool en 
beide peuterspeelzalen vertegenwoordigd zijn en die zorgt voor afstemming in de 
thema’s en activiteiten. De VVE-coördinator geeft aan dat er grote verschillen zijn 
tussen de beide peuterspeelzalen: “Ze voeren het heel verschillend uit en dat geeft 
soms wel eens problemen. De uitpandige peuterspeelzaal is veel enthousiaster en 
actiever dan de inpandige.” Toch is het juist de inpandige peuterspeelzaal waar de 
meeste kinderen vandaan komen. De peuterspeelzaalleidsters van de uitpandige 
peuterspeelzaal schatten dat slechts 10% van hun kinderen doorstromen naar ZW2 
en dat betreft vooral de taalzwakke kinderen.  

De uitpandige peuterspeelzaal heeft vier peutergroepen: twee peutergroepen met 2-
jarigen die twee dagdelen per week komen, en twee groepen met 3-jarigen die drie 
dagdelen per week komen. Vanaf twee jaar kunnen kinderen instromen en veelal 
gebeurt dat ook. De kinderen worden met name geworven via de wijkverpleegkundi-
ge en door mond-tot-mondreclame. De ouderbijdrage is door de gemeente vastge-
steld en is inkomensafhankelijk.  

De VVE-coördinator neemt de dubbele bezetting in groep 1 en 2 voor haar rekening, 
door vier dagen per week uit elke klas twee groepjes van maximaal zes kinderen tu-
toring te geven. Daarbij behandelt zij de stof die de dag erna in de klas aan bod zal 
komen. Aanvankelijk werden kinderen voor tutoring geselecteerd op basis van de 
toetsscores voorafgaand aan het thema en erna, maar omdat dat teveel tijd kostte is 
in overleg met de schoolbegeleidingsdienst besloten alleen nog naar de toetsresulta-
ten achteraf te kijken. Op die resultaten wordt vervolgens de tutoring voor het vol-
gende thema gebaseerd. Kinderen uit groep 2 met een score op D- of E-niveau doen 
altijd mee en indien er ruimte is ook de kinderen uit groep 1 met D- of E-niveau. 
Daarnaast is er een handelingsplan voor taalvaardigheid, eveneens gebaseerd op de 
toetsscores. Kinderen met een lage score voor taalvaardigheid worden ook apart ge-
nomen. De coördinator zegt hierover: “Als een kind een beetje pech (!) heeft gaat hij 
drie keer per dag mee.” De leerkrachten geven aan dat de tutoring erg belangrijk is 
maar geregeld uitvalt, omdat de VVE-coördinator (onderwijsassistent) vaak ingezet 
wordt voor andere zaken: “Als de onderwijsassistent ingezet wordt voor andere ur-
gente dingen op school of ziek is, dan vervalt de hele tutoring makkelijk vier weken.” 
In de peuterspeelzaal was er bij de invoering van Piramide in 2001 geld vrijgemaakt 
voor extra bezetting: er stonden altijd twee leidsters voor een groep en er was een 
groepshulp. Door bezuinigingen is dat nu niet meer mogelijk en is er veel minder tu-
toring dan voorheen. “Eigenlijk liep alles net op rolletjes, met tutoring en alles, maar 
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nu hebben we het voor een deel weer moeten inleveren,” aldus een peuterspeelzaal-
leidster.  

Als monitoringsinstrument wordt in groep 1 en 2 de Kleuterobservatielijst gebruikt. De 
leerkrachten vinden de lijsten nuttig en makkelijk in te vullen, maar vooral op het ge-
bied van motoriek vinden ze dat er informatie ontbreekt: “Dat is zoiets belangrijks in 
de ontwikkeling en daar wordt zo weinig aandacht aan besteed.” Zowel de peuter-
speelzaal als groep 1 en 2 gebruiken de Cito-toetsen en zijn daar erg tevreden over, 
omdat ze inzichtelijk maken waar kinderen staan in hun ontwikkeling. 

Ouders worden vooral bij Piramide betrokken door middel van het themaboekje dat 
de kinderen van zowel groep 1 en 2 als de twee peuterspeelzalen mee naar huis 
krijgen. Daarin staan de liedjes en versjes die bij het thema horen en een ideeënblad 
waar ouders zelf thuis mee kunnen werken. Daarnaast kunnen ouders aanwezig zijn 
bij de opening en afsluiting van een thema. De leerkrachten geven aan dat het 
meestal dezelfde ouders zijn die meedoen. 

De school heeft een beleidsplan van de Brede School waarin VVE een belangrijke 
plaats inneemt. Daarnaast is er een schoolwerkplan dat elk jaar in overleg wordt 
aangepast aan veranderende omstandigheden. De peuterspeelzaal heeft een eigen 
beleidsplan dat de leidsters zelf – onder professionele begeleiding – geschreven 
hebben. Dit hebben zij als zeer prettig ervaren. Zowel op de school als op de peuter-
speelzaal geldt dat kinderen Nederlands moeten praten, tenzij het spreken in een 
andere taal functioneel is. Leerkrachten volgen gezamenlijk nascholing. Het mana-
gement bepaalt welke cursussen in teamverband gevolgd worden. Er zijn ook per-
soonlijke ontwikkelingsplannen, maar de coördinator geeft aan dat daar eigenlijk 
nooit gebruik van wordt gemaakt. De peuterspeelzaalleidsters geven aan dat de 
scholing na de Piramide-training steeds minder is geworden.  

De Inspectie van het Onderwijs geeft in haar rapport over het periodiek kwaliteitson-
derzoek (2003) aan dat het schoolklimaat richting leerlingen op ZW1 voldoende is. 
De mate waarin leerkrachten en leerlingen op een positieve manier met elkaar om-
gaan is voldoende, alsmede de mate waarin de school zorgt voor een aangename, 
motiverende omgeving voor de leerlingen. De werkomgeving voor personeelsleden 
wordt echter als slecht geëvalueerd, wat de laagst mogelijke score is. Het rapport 
zegt hierover: 

“De inspectie spreekt […] haar zorgen uit over de geringe stimulans die uitgaat van 
de werkomgeving op het professionele handelen van de leraren. […] De directie 
ervaart verder dat sommige leraren weinig geneigd zijn tot het nakomen van af-
spraken en zich niet altijd gebonden achten aan teambesluiten over het invoeren 
van vernieuwingen. De leraren geven anderzijds te kennen dat ze een persoonsge-
richt en inspirerend leiderschap missen bij de implementatie van de noodzakelijke 
veranderingen.” 
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In het rapport over het periodiek kwaliteitsonderzoek van 2006 schrijft de Inspectie 
dat we er weer hoopvol gewerkt wordt aan verbetering van de onderlinge samenwer-
king en communicatie binnen het team. 

De uitvoerders en de schoolleiding hebben over het algemeen het gevoel dat Pirami-
de wel effectief is, maar kunnen weinig concrete resultaten noemen. De leerkrachten 
in groep 1 en 2 zien vooral effecten op de taalvaardigheid van de kinderen, maar ge-
ven wel aan dat die aandacht voor taal ten koste gaat van andere vaardigheden. De 
VVE-coördinator vindt vooral het tutoringsprogramma en de oplopende moeilijk-
heidsgraad sterke punten van Piramide. De leerkrachten in groep 1 en 2 hebben 
gemengde gevoelens over het VVE-programma. Ze vinden dat er teveel nadruk ligt 
op woordenschat en te weinig aandacht is voor het gebruik van taal. Daarnaast vin-
den ze de thema’s voor zichzelf na een tijd saai worden en ervaren ze het schema 
van thema’s als te strak: “Vooral in de thema’s gaat veel tijd zitten en je krijgt ook 
geen adempauze, want vanuit de inspectie wordt verwacht dat je een bepaald aantal 
thema’s doet.”  

De peuterspeelzaalleidsters hebben erg moeten wennen aan Piramide, omdat zij 
gewend waren alles zelf te plannen. Achteraf zijn zij erg tevreden over het program-
ma en blij met de heldere structuur. Bovendien merken zij dat de kinderen er baat bij 
hebben. Een peuterspeelzaalleidster zegt hierover: “Ik weet zeker dat ze met minder 
achterstand naar de basisschool gaan door het VVE-gebeuren.” Een zorg van de 
peuterspeelzaal is dat ze binnenkort samengaan met een kinderdagverblijf. Volgens 
de peuterspeelzaalleidsters zal er voorlopig weinig veranderen in de VVE, maar voor 
de toekomst is het wel van groot belang dat het kinderdagverblijf ook met Piramide 
gaat werken. 

Samenvattend komt uit de interviews naar voren dat de ZW1 met name laag scoort 
op algemene schoolkenmerken als het schoolklimaat, waar ook de Inspectie van het 
Onderwijs op gewezen heeft. De uitvoerders in groep 1 en 2 lijken het programma 
sterk te ervaren als iets wat ze opgelegd wordt en waaraan ze wel dingen zouden 
willen veranderen, zonder daar de gelegenheid voor te krijgen. Op de peuterspeel-
zaal wordt het VVE-programma wel erg goed uitgevoerd, maar het is maar een klein 
percentage kinderen dat van deze peuterspeelzaal doorstroomt naar ZW1. 

7.4.2 School ZW2 

Tabel 7.10 School ZW2 
Richting/denominatie Openbaar 
Plaats G4 
Aantal leerlingen 86 
Gemiddeld leerlinggewicht Hoog 
Score Rekenzwak 
VVE-programma  Piramide, sinds 2002 
Samenwerking peuterspeelzaal Sinds 2002 
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ZW2 is een kleine school. Zo’n dertig jaar geleden vestigden zich gastarbeiders in de 
wijk en door de daaropvolgende gezinshereniging is de school in korte tijd een zwar-
te school geworden. Op dit moment bestaat de leerlingenpopulatie nog steeds vrijwel 
geheel uit allochtone (vooral Turkse) leerlingen. De school heeft als Onderwijskan-
senschool en Voorschool de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in achterstandsbe-
leid, maar kent nog steeds een teruglopend leerlingenaantal. Dit komt de directeur 
door het slechte imago van de school en door herstructurering in de wijk. Ten tijde 
van de interviews zaten er slechts vijf kinderen in groep 2 en drie kinderen in groep 
1. De interviews zijn gehouden met de directeur (werkzaam op de school sinds 
1990), de onderbouwcoördinator (tevens leerkracht van groep 2, werkzaam sinds 
1980), de leerkracht van groep 1 (sinds 1972) en twee peuterspeelzaalleidsters 
(sinds 2003 en 2005). De peuterspeelzaalleidsters zijn dus niet vanaf het begin bij de 
uitvoering van Piramide betrokken.  

De keuze voor Piramide is gemaakt door de onderbouwcoördinator en de toenmalige 
peuterspeelzaalleidster. De directrice zegt dat Piramide het beste aansluit bij de ma-
nier van werken op school en bij de kinderen. Met name de leerkrachtgestuurdheid 
vindt ze belangrijk: “Ons type kind is niet het type kind dat uit zichzelf komt met din-
gen.” De onderbouwcoördinator bevestigt dit: “Deze kinderen krijgen zo weinig van 
thuis mee dat er veel aangeboden moet worden.”  

Niet alle uitvoerders zijn echter even tevreden met het programma. De leerkracht uit 
groep 1 vindt dat het schema van thema’s te strak is: 

“Ik ben geen voorstander van methoden op zich, ik ben nog van het slag van een 
ouderwetse degelijke opleiding. Ik houd me wel aan het thema maar vul het hele-
maal op mijn eigen manier in. Ik heb meer kennis dan de makers van Piramide. Ik 
haal de woorden uit de boeken, maar bepaal zelf wat relevant is.” 

Deze leerkracht gebruikt af en toe ook onderdelen uit Ko-totaal in haar klas. De leer-
kracht van groep 2, die tevens onderbouwcoördinator is, staat wel helemaal achter 
de keuze voor Piramide, maar vindt ook dat er niet genoeg ruimte is voor eigen in-
breng. Het programma wordt daardoor snel saai. Ook zij gebruikt andere methoden 
als aanvulling, zoals een methode rond fonemisch bewustzijn van het CPS en 
Schrijfdans (Uitgeverij Abimo). Een van de peuterleidsters vond Piramide in eerste 
instantie wat hoog gegrepen voor allochtone peuters. Nu er echter aanpassingen zijn 
gemaakt en bovendien interactief lezen als aanvulling is ingevoerd, werkt het volgens 
haar goed. De leidsters en de leerkrachten van groep 1 en 2 hebben al enige tijd de 
scholing van Piramide afgerond. De school en de peuterspeelzaal hebben het Pira-
mide-keurmerk. 

Met de inpandige peuterspeelzaal werd al lange tijd samengewerkt, maar sinds de 
invoering van de Voorschool is deze samenwerking veel meer gestructureerd. De 
peuterspeelzaal heeft een peutergroep gedurende vier dagdelen per week. Vanaf 
twee jaar kunnen kinderen instromen en veelal gebeurt dat ook op die leeftijd. De 
kinderen worden vooral geworven via de ouderconsulent en mond-tot-mondreclame. 
De gemeente heeft de ouderbijdrage vastgesteld, die voor alle peuterspeelzalen 25 
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euro per maand per kind bedraagt. Vrijwel alle kinderen die in groep 1 binnenkomen, 
hebben de peuterspeelzaal bezocht.  

De peuterleidsters maken deel uit van het onderbouwteam van de school. Er is veel 
informeel contact, omdat het gebouw gedeeld wordt. De directrice geeft echter toch 
aan dat het contact naar haar oordeel niet optimaal is. De leidsters komen zelden in 
de docentenkamer, die op de bovenste verdieping van het schoolgebouw ligt, terwijl 
de peuterspeelzaal beneden is. Ook vindt ze het vervelend dat de peuterspeelzaal 
onder een welzijnsorganisatie valt en niet onder de school, omdat ze nu geen enkele 
invloed heeft op bijvoorbeeld de benoeming van het personeel. De leidsters van hun 
kant geven aan dat er van zoveel kanten aan hen getrokken wordt, dat ze te weinig 
tijd hebben en het als een grote last ervaren aan allerlei overlegbijeenkomsten deel 
te nemen:  

“Uiteindelijk is het gewoon prettiger als we onderdeel worden van een school, want 
nu hebben we alles dubbel, iedereen verwacht van alles van je en je bent continu 
bezig, continu taken aan het vervullen van een leidinggevende.” 

In groep 1 en 2 is er twee dagdelen per week dubbele bezetting met een onderwijs-
assistent, die het Piramide-certificaat heeft en een HBO-diploma Sociaal Pedagogi-
sche Hulpverlening. Hoewel de dubbele bezetting gezien het huidige leerlingenaantal 
wat vreemd aandoet, werkte dit een aantal jaar geleden met grotere kleutergroepen 
wel goed. In de peuterspeelzaal staan er twee leidsters en een assistente voor de 
groep. Door bezuinigingen zal die laatste binnenkort verdwijnen. De dubbele bezet-
ting wordt ingezet voor het dagelijks apart nemen van een groepje driejarigen.  

De school gebruikt het Leerlingvolgsysteem van het Cito, de Cito-toetsen Taal, Ruim-
te en Tijd voor kleuters en de observatielijsten van Piramide. Observatie en toetsing 
wordt door iedereen behalve de leerkracht uit groep 1 nuttig gevonden. Zij zegt: “Ik 
ben geen toetsmens, ik vind toetsen niet goed. Zeker bij een kleuter mag je niet zo-
veel aan die toetsen ophangen.” De peuterspeelzaalleidsters delen deze afkeuring 
van het toetsen van jonge kinderen. Ze vinden de Piramide-toetsen teveel een mo-
mentopname en niet aansluiten bij wat er concreet geleerd is. De observatielijst 
wordt wel als een goede methode ervaren. Twee keer per jaar worden deze lijsten 
ingevuld en gebruikt in tienminutengesprekken met ouders.  

De ouders worden sterk bij de peuterspeelzaal en de school betrokken via een 
(Turkse) ouderconsulent. Er is een speciale ouderkamer waar ouders kunnen bin-
nenlopen en waar de ouderconsulent altijd aanwezig is. De ouders kunnen boven-
dien elk moment van de dag binnenlopen in de groepen zelf en er worden ook ver-
schillende soorten ouderbijeenkomsten georganiseerd, waar vrij veel ouders naartoe 
komen. Ook krijgen ouders een Piramide-boekje met activiteiten die zij thuis met hun 
kind kunnen doen. In groep 1 verloopt dat soms nog moeizaam, maar de ouders van 
groep 2 leveren het boekje allemaal in. De inhoud van de boekjes wordt in ouderbij-
eenkomsten ook met de ouders besproken. 
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De school heeft beleidsplannen en jaarplannen die in gezamenlijk overleg zijn vast-
gesteld. Aan het begin van het jaar wordt alles doorgesproken en iedereen kan de 
jaarplannen inzien op de computer. Zowel de directrice als de leerkracht van groep 1 
geven aan dat die plannen voornamelijk op papier gezet zijn “omdat je anders van 
bovenaf op je vingers wordt getikt.” De peuterspeelzaal heeft een pedagogisch plan 
dat door de welzijnsorganisatie is opgesteld. Het ligt in de kast voor ouders die er-
naar vragen, maar dat gebeurt vrijwel nooit. Sinds vorig jaar is de regel ingesteld dat 
er op school en in de peuterspeelzaal alleen Nederlands gesproken mag worden. 
“Dat vind ik een perfecte regel: je leert iets pas door het te doen,” aldus de leerkracht 
van groep 1. 

Er zijn geen individuele scholingsmogelijkheden voor leidsters of leerkrachten. De 
onderbouwleerkrachten volgen enkel gezamenlijk nascholingscursussen. De leer-
kracht van groep 1 geeft aan dat ze die scholing wel ‘braaf’ volgt, maar vaak het idee 
heeft er niet veel van te leren. Ook de peuterspeelzaalleidsters volgen gezamenlijk 
nascholing. Ze hebben twee verplichte studiedagen per jaar, waarvan elk jaar een 
dag EHBO. In overleg met de welzijnsorganisatie wordt besloten welke nascholing 
gevolgd wordt. De onderbouwcoördinator probeert zoveel mogelijk ook de cursussen 
te volgen die de peuterleidsters volgen. 

De Inspectie van het Onderwijs evalueert het schoolklimaat in 2006 als ‘voldoende’: 
“De school hecht grote waarde aan een goed schoolklimaat, gebaseerd op weder-
zijds respect. […] Hoge verwachtingen […] dragen daar in belangrijke mate toe bij.”  

De directrice is tevreden over Piramide en vindt het programma ook effectief. Zij vindt 
de samenwerking veel gestructureerder en vollediger dan voorheen en bovendien la-
ten met name de taalvaardigheid en de woordenschat van de kinderen vooruitgang 
zien. De onderbouwcoördinator bevestigt dit beeld. De beide peuterspeelzaalleid-
sters geven eveneens aan dat zij het programma effectief vinden, omdat ze zien dat 
peuters die naar de peuterspeelzaal zijn geweest vooruitgang boeken in met name 
talige en cognitieve ontwikkeling en daardoor een betere start maken op de basis-
school. De grootste zorg van de school is het feit dat de school gezien het sterk te-
ruglopende leerlingenaantal binnenkort wellicht gesloten gaat worden. 

Samenvattend komt uit de interviews naar voren dat Piramide op ZW2 op zich onder 
een aantal goede uitvoeringscondities wordt uitgevoerd: er is veel samenwerking met 
een inpandige peuterspeelzaal, er is een ouderkamer en een ouderconsulent die 
veel ouders weet te bereiken en er wordt gebruik gemaakt van dubbele bezetting en 
tutoring. Problematisch op deze school is met name het feit dat niet alle uitvoerders 
achter de uitgangspunten van Piramide staan. Vrijwel alle geïnterviewden noemen 
meerdere dingen in het programma of in de wijze van uitvoeren die ze anders zou-
den willen zien. Verder hangt de school mogelijk sluiting boven het hoofd, wat wel-
licht ook niet bevorderend is voor de motivatie en ambitie van het team. 
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7.4.3 School ZW3 

Tabel 7.11 School ZW3 
Richting/denominatie Openbaar 
Plaats G4 
Aantal leerlingen 192 
Gemiddeld leerlinggewicht Hoog 
Score Rekenzwak 
VVE-programma  Ko-totaal, sinds 2002 
Samenwerking peuterspeelzaal Sinds 2004 

 

ZW3 is een Brede School met veel allochtone kinderen. Het leerlingenaantal is de 
afgelopen jaren gedaald, omdat met name autochtone bewoners veel naar andere 
delen van de stad zijn verhuisd. De peuterspeelzaal waar de school in het kader van 
VVE mee samenwerkt is sinds 2005 door de gemeente aangemerkt als Voorschool. 
De interviews zijn gehouden met de directeur van de basisschool (werkzaam op de 
school sinds 1970), de onderbouwcoördinator (werkzaam sinds 1995), de leerkracht 
van groep 2+ (sinds 2000), twee leerkrachten van groep 1/2 (sinds 1972 en 2001) en 
twee peuterspeelzaalleidsters (sinds 2004 en 2005). 

De keuze voor Ko-totaal als VVE-programma is op de basisschool gemaakt door de 
leerkrachten en schoolleiding samen. De school was eerder al gestart met ‘erva-
ringsgericht werken’ en Ko-totaal sloot daar goed op aan. “We waren er eigenlijk al 
heel snel uit, omdat we voor iets ervaringsgerichts gingen”, aldus de onderbouwco-
ordinator. Daarnaast vond de school het belangrijk dat er veel aandacht was voor 
taal, omdat er veel taalzwakke leerlingen op de school zitten. De componenten over 
ontluikend rekenen en sociale vaardigheden zijn in 2006-2007 ingevoerd. De peuter-
speelzaal, die eerder al met onderdelen van Puk & Ko werkte, is in 2004 als Voor-
school officieel bij Ko-totaal aangesloten.  

Kinderen kunnen vanaf hun tweede verjaardag vier dagdelen per week naar de peu-
terspeelzaal komen. In de praktijk komen de kinderen als ze ongeveer twee jaar en 
drie maanden oud zijn. Werving gebeurt via een wijkdienst en wordt niet door de 
peuterspeelzaal zelf gedaan. De peuterspeelzaal staat over het algemeen goed be-
kend in de wijk, omdat hij er al 23 jaar is. De gemeente heeft de ouderbijdrage vast-
gesteld, die voor alle peuterspeelzalen 24 euro per maand bij vier dagdelen be-
draagt. Er zijn twee vaste leidsters in de groep en vaak ook een of twee stagiaires 
die part-time aanwezig zijn.  

In de peuterspeelzaal wordt het werken in kleine groepjes soms als problematisch 
ervaren. Allereerst is het sterk afhankelijk van de aanwezigheid van stagiaires. Ten 
tweede is het lokaal waarin de peuterspeelzaal gevestigd is erg klein. Wanneer er in 
kleine groepen gewerkt wordt, zijn kinderen dan ook snel afgeleid. Beide leidsters 
zien Ko-totaal vooral als leidraad en komen door tijdsdruk niet aan alle onderdelen 
toe. Ze moeten werken met het computernetwerk, de observaties, de bezettingslijs-
ten en de overdrachtsrapporten, en geven aan dat dat teveel is. Bovendien vinden zij 
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dat je met al dat papierwerk niet meer echt een leidster bent: “Dan had ik wel een 
kantoorbaan gekozen.”  

Volgens de leerkrachten heeft ongeveer een kwart van de kinderen in groep 1 de 
nabije peuterspeelzaal bezocht, maar stromen er ook veel kinderen in die niet naar 
een peuterspeelzaal zijn geweest. De peuterspeelzaalleidsters geven aan dat zo’n 
90% van de kinderen doorstroomt naar groep 1 van de school. De leerkrachten van 
groep 1 en 2 en peuterspeelzaalleidsters spreken elkaar dagelijks informeel. De 
overdrachtsdocumenten worden besproken met een IB’er. Formele overlegmomen-
ten tussen de leerkrachten en peuterspeelzaalleidsters worden sinds kort opgezet, 
maar zijn nog nauwelijks gestructureerd. Ook worden de thema’s van Ko-totaal vaak 
niet op elkaar afgestemd.  

In groep 1 en 2 is er bij de invoering van de Voorschool begonnen met vier dagdelen 
per week dubbele bezetting. De directeur zegt daarover: 

“We werden door de gemeente eigenlijk gedwongen om vier dagdelen per groep 
dubbele bezetting te hebben. Het was een voorwaarde voor de subsidie. Het afge-
lopen jaar hebben we geen subsidie meer ontvangen, maar we moeten wel nog 
voldoen aan de verplichtingen. We zetten de dubbele bezetting daarom nu anders 
in. Dit jaar hebben we een kleine groep 2+ gemaakt, een groep tussen 2 en 3 in. 
Die leerkracht neemt ook kinderen uit andere groepen apart voor tutoring. Op die 
manier ga je flexibel om met dubbele bezetting.” 

In de kleutergroepen wordt gebruik gemaakt van de observatielijsten van Ko-totaal. 
Na elke les wordt iets over de ontwikkeling van elk kind genoteerd in een schrift. 
Voor zwakke kinderen zijn er tevens speciale formulieren. Deze observatie wordt 
door iedereen als nuttig ervaren, maar de coördinator geeft wel aan dat het observe-
ren moeilijk is: “Het is wel volledig, maar echt wel behoorlijk ingewikkeld voor de leer-
kracht om dat in te vullen, iedere keer weer.” Daarnaast wordt er gewerkt met de 
TAK-toets (Verhoeven & Vermeer, 2001) en met de Cito-toets Ordenen. De coördi-
nator zegt daarover onder andere: “Ja, de inspectie vraagt die toetsen.” De peuter-
speelzaal heeft er wegens tijdgebrek voor gekozen voor kinderen met wie het goed 
gaat alleen een overdrachtsrapport te maken en slechts bij zorgkinderen regelmatig 
observaties uit te voeren. 

De coördinator geeft aan dat ze het lastig vindt om ouders actief bij het VVE-
programma te betrekken. De school maakt weliswaar voor ouders een boekje bij ie-
der thema en er is een ouderconsulent die helpt met de voorbereidingen, maar het 
blijft moeilijk. Ook de leerkrachten geven aan dat de ouderparticipatie beter kan en 
denken dat ouders met name niet meewerken omdat die het niet belangrijk vinden. 
De peuterspeelzaal noemt het gebrek van betrokkenheid van de ouders bij de inhoud 
van het programma als knelpunt, al is de dagelijkse koffie-inloop voor de ouders wel 
druk bezocht.  

ZW3 heeft geen beleidsplan of schoolplan. Veel staat wel beschreven in de losse 
vakmethoden, maar wat er daarbuiten gebeurt is niet bij iedereen bekend. De         
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directeur was er ten tijde van het interview mee bezig om daar onder begeleiding 
meer transparantie in aan te brengen. De peuterspeelzaal heeft een pedagogisch be-
leidsplan van de Welzijnsstichting. Er zijn geen individuele scholingsmogelijkheden 
voor leidsters of leerkrachten. De peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten hebben 
vorig jaar gezamenlijk de scholing voor Ko-totaal afgerond. De leerkrachten zijn nu 
bezig met de scholing voor Kabell van Onderwijspraktijk Harry Janssens, om op so-
ciaal-emotioneel gebied een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 te be-
werkstelligen.  

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in 2004 over het werkklimaat op de school: 
“Zowel in de klassen als daarbuiten werd de inspectie getroffen door de prettige en 
veilige sfeer.” Er is met name veel waardering (‘goed’, de hoogst mogelijke score) 
voor de positieve manier waarop leerkrachten en leerlingen met elkaar omgaan. Het 
werkklimaat voor leerkrachten onderling wordt als ‘voldoende’ geëvalueerd:  

“De leraren zijn tevreden over het onderling functioneren van het team, de moge-
lijkheden voor samenwerking en scholing en over de ondersteuning door de 
schoolleiding.” 

Op de vraag of het VVE-programma zoals dat uitgevoerd wordt op hun school effec-
tief is, antwoordt de coördinator dat ze met name effecten zien op de talige en socia-
le ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten zeggen dat ze de vraag moeilijk te 
beantwoorden vinden, omdat het per leerling sterk verschilt: “Bij sommige kinderen 
werkt het vlot en bij andere kinderen komt het later.” Ze geven wel aan dat ze door 
Ko-totaal veel consequenter en gerichter zijn gaan werken met kleine groepen. De 
leerkrachten zeggen dat kinderen die naar de peuterspeelzaal geweest zijn een bete-
re taalvaardigheid in het Nederlands hebben dan kinderen die daar niet naartoe zijn 
geweest. In het gedrag van de kinderen zien niet alle leerkrachten een verschil. De 
peuterspeelzaalleidsters zijn vooral enthousiast over de goed uitgewerkte en afwis-
selende thema’s en over het sociaal-emotionele aspect van Ko-totaal. Zij vinden dat 
kinderen sterker aan groep 1 beginnen, zowel wat betreft taalvaardigheid als wat be-
treft sociaal gedrag en concentratievermogen.  

Uit de interviews komt naar voren dat ZW3 op meerdere punten in de invoering van 
VVE het gevoel heeft gehad dat dingen van bovenaf zijn opgelegd. De keuze voor 
Ko-totaal was ‘vanzelfsprekend’, de aanvankelijke dubbele bezetting van vier dagde-
len was ‘verplicht’ en het afnemen van toetsen is een ‘vereiste’ van de onderwijsin-
spectie. De afstemming met de peuterspeelzaal wil de school inhoudelijk nog verbe-
teren, evenals de ouderbetrokkenheid. De schoolleiding is daarnaast onlangs pas 
begonnen met bundelen van losse documenten in een schoolbeleidsplan. Niettemin 
zijn de uitvoerders enthousiast over Ko-totaal als programma en met name de na-
druk op het werken in kleine groepen heeft hun handelen sinds de invoering ervan 
veranderd. 
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7.4.4 School ZW4 

Tabel 7.12 School ZW4 
Richting/denominatie Openbaar 
Plaats G4 
Aantal leerlingen 311 (nu 255) 
Gemiddeld leerlinggewicht Hoog 
Score Taalzwak 
VVE-programma  Startblokken van Basisontwikkeling, sinds 2002 
Samenwerking peuterspeelzaal Sinds 2002 

 

ZW4 heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een sterke daling in het leerlin-
genaantal. Door uitstroom van autochtone gezinnen en instroom van allochtone ge-
zinnen in de wijk kreeg de school steeds meer allochtone leerlingen, met als gevolg 
dat veel autochtone ouders hun kinderen van de school haalden. Parallel aan de in-
voering van Startblokken van Basisontwikkeling als VVE-programma in 2002, heeft 
de school ontwikkelingsgericht onderwijs in de hele school als onderwijsvisie inge-
voerd. De interviews zijn gehouden met de adjunct-directeur (werkzaam op de school 
sinds 1971), de VVE-coördinator (werkzaam sinds 1990), de leerkracht van groep 2-
3 (sinds 1990), twee leerkrachten van groep 1/2 (sinds 2000 en 2002) en een peu-
terspeelzaalleidster (sinds 1983). 

De keuze voor Startblokken van Basisontwikkeling is gemaakt toen de school ging 
werken vanuit een ontwikkelingsgerichte visie. Er werd geconcludeerd dat het toen-
malige adaptieve onderwijsconcept niet langer paste bij de steeds multicultureler 
wordende leerlingenpopulatie. Deze keuze voor Startblokken van Basisontwikkeling 
is als team gemaakt, in overleg met de peuterspeelzaalleidsters. “Omdat we een heel 
goed voortraject hadden, was het ook een unanieme keuze. Het voordeel daarvan is 
dat het door iedereen gedragen wordt”, aldus de adjunct-directeur van de school. Ze 
geeft aan tevreden te zijn over het programma, maar erkent wel dat het een moeilijk 
programma is: “We hebben de beste keuze gemaakt, maar ook de moeilijkste.” De 
voorbereiding kost veel tijd en met name de observatie en registratie is moeilijk: “Het 
is heel erg lastig om dat in je vingers te krijgen en helder te krijgen wat er van je ver-
wacht wordt.” 

Startblokken van Basisontwikkeling kent niet veel materialen: de leerkrachten en 
peuterspeelzaalleidsters bedenken alles samen met de kinderen. Ondertussen zijn 
de leerkrachten wel bezig gegaan met het aanleggen van themabakken. Verschillen-
de methodes worden als naslagwerk voor didactisch handelen gebruikt: De voeten 
van de kip schminken (Bacchini et al., 1998), Knoop het in je oren (Van Kleef, 1988) 
en het Startblokken-boek. ZW4 participeert in een Startblokken-netwerk met zes an-
dere peuterspeelzalen en basisscholen in de omgeving. Eén keer per jaar ontvangt 
een school alle andere scholen voor een themabijeenkomst. 

ZW4 werkt samen met een peuterspeelzaal die al jaren inpandig in het gebouw zit. 
Ongeveer 90% van de kinderen in groep 1 heeft de peuterspeelzaal bezocht waar de 
school mee samenwerkt. De peuterspeelzaal heeft vier peutergroepen, waar         
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kinderen gedurende vier dagdelen per week kunnen komen. Vanaf 2,5 jaar kunnen 
kinderen instromen en veelal gebeurt dat ook. De kinderen worden op veel manieren 
geworven, onder andere via een welzijnsorganisatie en via consultatiebureaus. Ou-
ders betalen naar inkomen, waarbij de hoogste inkomensgroep 80 euro per maand 
betaalt en de laagste 7 euro. Het is nadelig voor de peuterspeelzaal dat de gemeente 
geen algemene tarieven voorschrijft, omdat er een concurrerende peuterspeelzaal in 
de buurt is die een systeem hanteert dat voor ouders met een hoger inkomen voor-
deliger is. Hierdoor komen er minder kinderen van hogeropgeleide ouders naar de 
peuterspeelzaal en komen er ook minder binnen in groep 1 van de basisschool.  

Er is af en toe gezamenlijk overleg tussen de leerkrachten en de peuterspeelzaal-
leidsters, waarin vooral praktische zaken besproken worden, zoals de afstemming 
van thema’s. De adjunct-directeur geeft aan dat nog wel eens vergeten wordt om de 
peuterspeelzaalleidsters overal bij te betrekken. De peuterspeelzaalleidsters geven 
aan dat er wat hen betreft te weinig tijd is voor gestructureerd overleg. De scholing 
voor Startblokken van Basisontwikkeling hebben de leerkrachten en leidsters vorig 
jaar gezamenlijk afgerond. 

In groep 1 en 2 was er aanvankelijk vier dagdelen per week dubbele bezetting, maar 
door bezuinigingen zijn dat sinds dit jaar nog maar drie dagdelen. Dit baart de ad-
junct-directeur grote zorgen: “Op het moment dat die ondersteuning weg gaat vallen, 
dan is het VVE-verhaal finito.” De dubbele bezetting in de kleutergroepen wordt    
grotendeels uitgevoerd door onderwijsassistenten, maar deels ook door leerkrachten 
en stagiaires. De dubbele bezetting wordt met name gebruikt om extra aandacht te 
geven aan bepaalde activiteiten. In de peuterspeelzaalgroepen is er constant dubbe-
le bezetting, waarbij beide leidsters dezelfde taken vervullen. Ze geven echter aan te 
weinig tijd te hebben om echt voortdurend samen voor de groep te staan, omdat ook 
allerlei administratief werk moet worden gedaan. 

Op de school en de peuterspeelzaal wordt gewerkt met de observatie-instrumenten 
van Startblokken van Basisontwikkeling. Iedereen geeft aan dat dit erg veel tijd kost, 
maar dat het wel nuttig is. Gezien de grote tijdsinvestering is het niet voor alle leer-
krachten en leidsters mogelijk om elke dag de observaties voor alle leerlingen bij te 
houden.  

Ouders worden op allerlei manieren bij Startblokken van Basisontwikkeling betrok-
ken: huisbezoeken, uitnodigingen om een dag mee te lopen in de klas, koffie-inloop, 
etc. Voor de organisatie van de ouderavonden is een ouderconsulent ingezet die er-
voor gezorgd heeft dat het programma meer toegespitst is op vragen van ouders. 
Hierdoor is het aantal ouders dat de ouderavonden bezoekt enorm toegenomen.  

De school stelt iedere vier jaar een schoolbeleidsplan vast dat met het hele team is 
opgesteld. Op basis van het schoolwerkplan zijn vijf werkgroepen gevormd: ICT, 
ontwikkelingsgericht onderwijs, interne begeleiding, rapportage en ouderparticipatie. 
Die werkgroepen moeten ervoor zorgen dat de plannen ook uitgevoerd worden. De 
adjunct-directeur zegt hierover: “Er wordt echt actief met het schoolwerkplan omge-
gaan, het is echt een levend gebeuren.” De peuterspeelzaal heeft een beleidsplan 
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van de plaatselijke welzijnsorganisatie. De leidsters zijn op de hoogte van de inhoud 
ervan en weten wat van hen verwacht wordt, maar geven tevens aan het niet één-
op-één op de werkvloer toe te passen. Er is geen speciaal beleid voor thuistaalge-
bruik in de klas. In de peuterspeelzaal hangt een bordje met de tekst: Om de kinde-
ren niet in verwarring te brengen, wordt op deze peuterspeelzaal alleen Nederlands 
gesproken.  

Leerkrachten en leidsters hebben gezamenlijke cursusdagen, die dit jaar worden in-
gezet voor de hercertificering van Startblokken van Basisontwikkeling. Deze hercerti-
ficering, georganiseerd door de schoolbegeleidingsdienst, wordt door de school als 
knelpunt gezien. De school is namelijk zelf verder gegaan met ontwikkeling van het 
programma via De ActiviteiT, een landelijk centrum voor ontwikkelingsgericht onder-
wijs. Wat de school doet sluit niet meer helemaal aan bij wat er door de schoolbege-
leidingsdienst verwacht wordt. Naast deze gezamenlijke scholing zijn er zijn persoon-
lijke ontwikkelingsplannen (POP’s) voor de leerkrachten en er is voor iedereen de 
mogelijkheid om aan te geven wat hij of zij in dat kader wil. 

Wat betreft de effectiviteit zegt de adjunct-directeur dat de resultaten van een onder-
zoek in groep 3 waar de school aan meedoet laten zien dat er sprake is van een stij-
gende lijn: “Het is niet spectaculair maar je ziet gewoon toch dat het stijgt.” Boven-
dien zegt zij dat het instapniveau van de kinderen wat taal betreft ook beter is. De 
VVE-coördinator vond het programma in eerste instantie zwaar, maar zag wel dat het 
programma meer uit de kinderen haalt: “Ik kwijl als ik zie wat ze allemaal voor elkaar 
krijgen; dat wordt dan wel door mij gestuurd, maar ze doen het toch zélf.” Ook de 
leerkrachten zeggen vooruitgang bij de kinderen te zien, niet alleen op het gebied 
van taal maar vooral ook in hun gedrag. De kinderen zijn zelfverzekerder geworden 
en komen met meer enthousiasme naar school. De leerkrachten geven echter ook 
aan dat het moeilijk is om tastbare bewijzen te vinden voor het effect van ontwikke-
lingsgericht onderwijs, “terwijl het echt werkt.” De peuterspeelzaalleidsters geven aan 
dat ze met name zien dat de peuters veel taliger worden.  

Uit de interviews komt naar voren dat ZW4, een school die in een vrij korte tijd een 
groot percentage allochtone leerlingen heeft gekregen, vol enthousiasme aan ont-
wikkelingsgericht onderwijs werkt. Het VVE-programma Startblokken van Basisont-
wikkeling past goed hierin. Tegelijkertijd geeft bijna iedereen aan dat ze het een 
moeilijk programma vinden. Ze steken er erg veel tijd in, maar het observeren, dat 
een belangrijk uitgangspunt is van het VVE-programma, heeft vijf jaar na invoering 
nog steeds niet iedereen goed in de vingers. 
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7.4.5 School ZW5 

Tabel 7.13 School ZW5 
Richting/denominatie Protestants Christelijk 
Plaats <G27 
Aantal leerlingen 118 
Gemiddeld leerlinggewicht Hoog 
Score Taalzwak 
VVE-programma  Startblokken van Basisontwikkeling, sinds 2001 
Samenwerking peuterspeelzaal Sinds 2004 

 

De school bestaat uit twee locaties die ontwikkelingsgericht onderwijs aanbieden. 
Omdat beide locaties ver uit elkaar liggen en er verschillen zijn in de samenstelling 
van de leerlingenpopulatie, hebben beide locaties een eigen locatiedirecteur. De lo-
caties staan tezamen onder leiding van een algemeen directeur. Eén van de vesti-
gingen heeft meegedaan met het PRIMA-onderzoek en heeft een zwakke taalscore. 
Op deze school hebben de interviews plaatsgevonden. De interviews zijn gehouden 
met de locatiedirecteur (werkzaam op ZW5 sinds 1995), de IB’er (was tevens leer-
kracht groep 1/2, werkzaam sinds 1994) en de peuterspeelzaalleidster (sinds 2003). 

De afgelopen vijftien is de school volgens de IB’er “aan het verwitten”: had vijftien 
jaar geleden nog 60% van de leerlingen een allochtone achtergrond, nu is dat in de 
kleutergroepen circa 25%. Een belangrijke reden hiervoor is dat veel huurhuizen 
koophuizen zijn geworden.  

Startblokken van Basisontwikkeling is ingevoerd toen alle scholen in de gemeente 
met veel achterstandsleerlingen moesten gaan samenwerken met een peuterspeel-
zaal. Omdat de basisschool toen al met Basisontwikkeling werkte, lag de keuze voor 
Startblokken van Basisontwikkeling als VVE-programma voor de hand. Het pro-
gramma was toen nog in ontwikkeling en is onder begeleiding van het APS inge-
voerd. Alle uitvoerders hebben de training van het programma gevolgd. De school is 
blij met de keuze voor Startblokken van Basisontwikkeling, omdat het de uitvoerders 
vrijheid geeft en er weinig dingen vastliggen. De IB’er zegt hierover:  

“Het sterke van het programma is het inspelen op het niveau van het kind, dan het 
een stapje verder helpen, ruimte laten voor andere dingen en daar flexibel op in-
spelen. Doordat je inspeelt op het niveau hoef je de betere kinderen niet tegen te 
houden, maar de kinderen die wat achter liggen niet te belasten.” 

Een zwak punt van het programma vinden bijna alle geïnterviewden dat het veel tijd 
kost voordat een nieuwe leerkracht of leidster het ontwikkelingsgericht werken in de 
vingers heeft. Ook geeft de peuterspeelzaalleidster aan dat het inspelen op de kinde-
ren moeilijk kan zijn:  

“Ik denk dat de vrijheid ook moeilijk kan zijn. Wat onze valkuil elke keer weer is, is 
dat wij het thema invullen terwijl de kinderen misschien nog helemaal niet zover 
zijn. Het is moeilijk om in te schatten wat de kinderen kunnen.” 
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Hoewel er al lange tijd een peuterspeelzaal in het schoolgebouw zit, was de samen-
werking in het kader van VVE in eerste instantie met een andere uitpandige peuter-
speelzaal. De reden hiervoor was dat de inpandige peuterspeelzaal niet voldoende 
achterstandsleerlingen had en daardoor niet werd aangemerkt als VVE-
peuterspeelzaal. Vier jaar geleden is de samenwerking met de uitpandige peuter-
speelzaal gestopt en is de inpandige peuterspeelzaal onder begeleiding van een on-
derwijsadviesbureau Startblokken van Basisontwikkeling gaan invoeren. Ook is er 
toen een interne stuurgroep samengesteld, met daarin vier mensen die ervaren wa-
ren in het werken met Startblokken van Basisontwikkeling en die leerkrachten en 
leidsters begeleidden. Bijzonder aan de opzet op ZW5 is dat de peuterspeelzaal valt 
onder een stichting die is opgezet door het schoolbestuur en dus niet onder een wel-
zijnsorganisatie. 

De kinderen kunnen een, twee of drie dagdelen per week naar de peuterspeelzaal 
komen. De meeste kinderen komen twee dagdelen en enkele ook wel drie dagdelen 
per week. Vanaf twee jaar kunnen kinderen instromen en veelal gebeurt dat ook. De 
kinderen worden met name geworven door mond-tot-mondreclame. De ouderbijdra-
ge is door het bestuur vastgesteld en bedraagt per maand 15 euro voor een dagdeel, 
25 euro voor twee dagdelen en 35 euro voor drie dagdelen. Ongeveer 75% van de 
kinderen die de inpandige peuterspeelzaal bezoekt, stroomt door naar groep 1 van 
de school. 

Omdat de peuterspeelzaal ook organisatorisch bij de school hoort, zijn de peuter-
speelzaalleidsters altijd goed op de hoogte van wat er op de school gebeurt. De     
samenwerking tussen peuterspeelzaal en onderbouw bestaat met name uit over-
drachtsgesprekken en informele contactmomenten. Wanneer er gezamenlijke the-
ma’s zijn, worden die op elkaar afgestemd en zijn er activiteiten die de peuters en de 
kleuters samen doen. Daarnaast is er een gezamenlijke nieuwsbrief voor de ouders. 

In groep 1 en 2 worden de groepen niet groter dan 20 kinderen gemaakt. Dubbele 
bezetting wordt mogelijk gemaakt door de inzet van stagiaires. In totaal zijn er op de-
ze manier vier dagen per week één of twee stagiaires per groep. De stagiaires ne-
men vooral het werken in kleine groepjes voor hun rekening. In de peuterspeelzaal 
wordt met slechts een betaalde kracht per groep gewerkt. Ook daar wordt dubbele 
bezetting gerealiseerd door stagiaires. De leidster geeft aan dat dat prima werkt, 
maar dat ze wel altijd afhankelijk zijn van de kwaliteit van de stagiaires.  

Als observatiesysteem wordt Horeb voor Startblokken (Janssen-Vos & Pompert, 
2002) gebruikt. De IB’er, die ten tijde van de invoering van Basisontwikkeling leer-
kracht groep 1/2 was, geeft aan dat deze manier van observeren zeer compleet is, 
maar aanvankelijk veel tijd kostte: “Als de kunde er is gaat het steeds sneller, maar in 
het begin ben je echt uren bezig.” Daarnaast worden de Cito-toetsen Taal en Reke-
nen en de TAK-toets (Verhoeven & Vermeer, 2001) gebruikt, en in groep 2 de Cito-
toetsen Taal en Ordenen. De peuterspeelzaal gebruikt het ‘stand van zakenformulier’ 
van Horeb voor Startblokken, dat met name ingezet wordt voor de overdracht naar 
de basisschool.  
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Voor ouders is er elke ochtend een spelinloop in de peuterspeelzaal en groep 1 en 2. 
Nieuws over de peuterspeelzaal wordt meegenomen in de maandelijkse nieuwsbrief 
van de school. Daarnaast is er elk jaar een informatieavond, kunnen ouders mee op 
excursies en zijn er soms meeloopdagen. Er is ook een ouderwerkgroep, bestaande 
uit ouders die verschillende activiteiten in en buiten de school organiseren. Sinds het 
schooljaar 2007-2008 is de peuterspeelzaal begonnen met het maken van thema-
mappen met werkjes die ouders mee naar huis kunnen nemen om daar met hun kind 
te doen. Over het algemeen zijn de geïnterviewden tevreden over het aantal ouders 
dat deelneemt aan de activiteiten die georganiseerd worden.  

ZW5 heeft een schoolbeleidsplan van de onderwijsvereniging. Daarnaast heeft de 
school een eigen schoolplan dat voor vier jaar is opgesteld. De peuterspeelzaal heeft 
een pedagogisch beleidsplan dat één van de leidsters heeft opgesteld. Ouders kun-
nen het inzien maar dat gebeurt nauwelijks; de beknopte versie staat ook in het in-
formatieboekje voor de ouders. Zowel op de school als op de peuterspeelzaal is de 
regel dat kinderen Nederlands moeten spreken, tenzij het praten in een andere taal 
functioneel is.  

Leerkrachten en peuterspeelzaalleidsters hebben gezamenlijk de scholing voor 
Startblokken van Basisontwikkeling gevolgd, die georganiseerd werd vanuit de ge-
meente. Wanneer er nieuwe leerkrachten of leidsters komen, volgen die ook weer 
scholing. Sinds kort doet de school mee aan een taalpilot, waarvoor het hele team 
opnieuw scholing gaat volgen. De peuterspeelzaalleidsters gaan binnenkort de     
cursus Vversterk volgen. Verder is er voor leerkrachten en leidsters ook de mogelijk-
heid zelf aan te geven welke scholing zij willen volgen.  

De Inspectie van het Onderwijs geeft in het rapport over het periodiek kwaliteitson-
derzoek 2005 aan dat het schoolklimaat op ZW5 voldoende is, hoewel er enige tijd 
eerder wel problemen waren: 

“Leerkrachten geven aan dat de onderlinge samenwerking overwegend prettig ver-
loopt. De communicatie met de schoolleiding was een punt van kritiek maar lijkt na 
grondige evaluatie en een goed gesprek nu een stuk verbeterd” 

De locatiedirecteur ziet de effectiviteit van het programma vooral terug in de manier 
waarop de kinderen werken. Ze zijn zich bewust van hun leeromgeving en doordat 
het aanbod afgestemd is op hun interesses, zijn ze ook nieuwsgierig en willen ze 
meer leren. De IB’er ziet de effecten vooral aan de verbeterde Cito-scores. Ze merkt 
echter op dat dat wellicht niet alleen door het VVE-programma komt, maar ook kan 
liggen aan het feit dat de schoolpopulatie verandert. De peuterspeelzaalleidster ziet 
vooruitgang in de taalvaardigheid van de kinderen, maar gelooft ook dat zeker dat de 
sociale vaardigheden van de kinderen sterk verbetert. Voor de toekomst zien alle ge-
interviewden mogelijke problemen met de dubbele bezetting, omdat zij daarin nu vol-
ledig afhankelijk zijn van stagiaires. Zij zouden graag zien dat er geld komt voor een  
vaste onderwijsassistent. Bovendien geven de uitvoerders aan dat ze het gevoel 
hebben dat er constant verandering is, omdat ze de uitvoering steeds meer willen 
verbeteren. 
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Samenvattend komt uit de interviews naar voren dat de schoolleiding en de uitvoer-
ders op ZW5 erg enthousiast zijn over de manier van werken van Startblokken van 
Basisontwikkeling. Omdat Basisontwikkeling ook in de hogere groepen van de basis-
school wordt gebruikt, wordt dit ook in de rest van de school breed gedragen. Zwak-
kere punten in de uitvoering zijn de dubbele bezetting die alleen met stagiaires gere-
aliseerd kan worden en het feit dat er slechts één gekwalificeerde peuterleidster per 
groep is. Bovendien was er in 2002-2003, het schooljaar op basis waarvan ZW5 als 
zwakke school gekenmerkt is, nog geen samenwerking met deze peuterspeelzaal 
(wel met een andere). 

7.5 Samenvatting en conclusies 

In Tabel 7.14 staat voor iedere school in de dieptestudie een evaluatie van de effec-
tieve kenmerken zoals die besproken zijn in hoofdstuk 2. Daarbij is een vijfpunts-
schaal met ‘--' als laagste score is en ‘++’ als hoogste. Deze waarderingen zijn tot 
stand gekomen aan de hand van onafhankelijke oordelen van drie van de onderzoe-
kers, waarvan er een bij de interviews aanwezig is geweest.  
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Tabel 7.14 Effectieve VVE-kenmerken bij de scholen in de dieptestudie 
Kenmerk ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ZW1 ZW2 ZW3 ZW4 ZW5 
Groep 1 en 2           
Adequate pedagogisch-didactische benade-
ring* 

pg pg pg og og pg pg pg og og 

Gerichtheid op meerdere ontwikkelingsdo-
meinen 

++ + ++ + ++ ++ ++ + + + 

Doorgaande lijn van voor- naar vroeg-
schoolse periode 

++ + + - +/- + +/- +/- + - 

Doorgaande lijn naar groep 3 en later - +/- - +/- ++ - +/- +/- + ++ 
Kleine groepen en dubbele bezetting (gun-
stige kind-stafratio) 

- +/- +/- +/- ++ + +/- ++ ++ +/- 

Ouderbetrokkenheid ++ + ++ + ++ +/- ++ +/- + + 
Regelmatige evaluatie middels observatie- 
en/of toetsingsmethoden 

++ + ++ ++ +/- ++ + + + + 

Professionaliteit uitvoerders (program-
maspecifiek) 

-- ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ +/- 

Opstellen en evalueren van beleidsplannen + ++ + ++ ++ +/- +/- - ++ + 
Slagvaardige schoolleiding ++ ++ + ++ + -- +/- + + +/- 
Consensus binnen het team over uitgangs-
punten en doelen 

++ + + + + -- -- + ++ + 

Nascholingsplannen voor de uitvoerders +/- ++ + ++ ++ +/- +/- +/- + + 
Hoge verwachtingen ten aanzien van de 
leerlingen 

++ ++ ++ + + + ++ + ++ + 

Peuterspeelzalen           
Intensiteit van minimaal drie (beter is vier) 
dagdelen per week 

+ ++ ++ nvt ++ ++ ++ ++ ++ + 

Kleine groepen en dubbele bezetting (gun-
stige kind-stafratio) 

+/- + + nvt + +/- + + +/- + 

Ouderbetrokkenheid ++ + ++ nvt + + ++ + + + 
Regelmatige evaluatie middels observatie- 
en/of toetsingsmethoden 

+/- + ++ nvt + ++ + +/- + +/- 

Professionaliteit uitvoerders (algemeen) + +/- +/- nvt +/- + +/- +/- +/- +/- 
Professionaliteit uitvoerders (program-
maspecifiek) 

++ ++ ++ nvt ++ ++ ++ ++ + +/- 

Opstellen en evalueren van beleidsplannen +/- ++ ++ nvt + ++ +/- + + ++ 
Nascholingsplannen voor de uitvoerders +/- +/- +/- nvt +/- + +/- +/- +/- + 

*pg=programmagestuurd, og=ontwikkelingsgericht 

Zoals ook uit eerdere analyses in het onderhavige onderzoek naar voren kwam, is 
het niet zo dat sterke scholen altijd hoog scoren op effectiviteitskenmerken en zwak-
ke scholen laag. Hoewel de zwakke scholen over het algemeen lager scoren op ef-
fectiviteitskenmerken in groep 1 en 2, is ZW4 een voorbeeld van een zwakke school 
met een hoge score op de meeste effectiviteitskenmerken. Daarnaast is ST1 een 
sterke school die op meerdere effectiviteitskenmerken, zoals het aantal dagdelen 
dubbele bezetting, de doorgaande lijn naar groep 3 en de professionaliteit van de uit-
voerders laag scoort.  

Er zijn niet veel verschillen tussen de peuterspeelzalen waar sterke en zwakke scho-
len mee samenwerken. Hier waren ook minder effecten van te verwachten, aange-
zien in het vaststellen van de sterke en zwakke scores niet kon worden                
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meegenomen of kinderen aan een peuterspeelzaal hadden deelgenomen. Uit de in-
terviews blijkt dat er inderdaad grote verschillen zijn tussen scholen in de mate waar-
in kinderen die in groep 1 instromen inderdaad naar specifieke VVE-
peuterspeelzalen zijn geweest. 

Hoewel er geen duidelijke verschillen in implementatiekenmerken werden gevonden, 
werd uit de interviews duidelijk dat er met name verschillen zijn in de manier waarop 
scholen met VVE-programma’s omgaan. Er zijn bijvoorbeeld zowel sterke als zwakke 
scholen die onderdelen uit het VVE-programma weglaten omdat ze het programma 
erg tijdsintensief vinden. Bij de sterke scholen lijkt dat echter veel meer een zelfbe-
wuste keuze te zijn, terwijl zwakke scholen het wel noemen, maar minder goed lijken 
te weten wat ze wel en niet kunnen weglaten.  

Meerdere zwakke scholen hebben het gevoel dat de deelname aan VVE hun van 
bovenaf is opgelegd. Ze voeren het programma wel uit, soms zelfs onder erg goede 
uitvoeringscondities, maar staan er eigelijk niet helemaal achter. Interessant is dat er 
ook een sterke school is die sterk aangaf zich ‘gepushed’ te voelen vanuit de ge-
meente en met een ontwikkelingsgericht programma werkt, hoewel een programma-
gestuurd programma waarschijnlijk beter bij de school zou passen. Op deze school 
hebben de uitvoerders echter zelf meer sturing in het programma aangebracht en het 
zo meer aangepast aan hun manier van werken met de doelgroep. 

Zelfbewustzijn bij de uitvoering – en soms ook aanpassing – van een VVE-
programma is niet altijd hetzelfde als enthousiasme voor een programma. Er zijn 
zwakke scholen die erg enthousiast zijn, maar toch niet altijd weten waar ze accen-
ten moeten aanbrengen. Belangrijk lijkt daarom ook een goede begeleiding en on-
dersteuning vanuit bijvoorbeeld een schoolbegeleidingsdienst of de gemeente. Ver-
schillende sterke scholen geven aan dat VVE op hun school effectief is, omdat er bij 
de invoering tegelijkertijd goede sturing van de gemeente was, een begeleidingstra-
ject van een schoolbegeleidingsdienst was, vanuit andere organisaties aan ouderbe-
trokkenheid gewerkt werd of bewustmaking van leerkrachten via coaches plaats-
vond. 
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8 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden na een samenvatting van het uitgevoerde onderzoek (8.1), 
de conclusies gepresenteerd die uit de resultaten van dat onderzoek getrokken kun-
nen worden (8.2). Het hoofdstuk wordt afgesloten een aantal aanbevelingen voor 
verder onderzoek en beleid op het terrein van de VVE (8.3).  

8.1 Samenvatting van het uitgevoerde onderzoek  

In deze studie is het gebruik, de uitvoering en de effectiviteit van Nederlandse VVE-
programma’s onderzocht. VVE-programma’s zijn ontwikkeld ter verbetering van de 
start in het basisonderwijs, de schoolprestaties en de verdere onderwijsperspectie-
ven van kinderen uit achterstandsgroepen. Het is dus van groot belang om te weten 
of deze programma’s in dat opzicht ook zoden aan de dijk zetten. In het onderzoek 
stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:  

• In hoeverre dragen momenteel gebruikte VVE-programma’s – op korte en mid-
dellange termijn – bij aan het schoolsucces van achterstandsleerlingen?  

• Is er een relatie tussen effectiviteit, programmakenmerken, implementatieken-
merken en andere contextfactoren? 

 
In enkele eerdere onderzoeken zijn vergelijkbare vragen aan de orde gekomen met 
betrekking tot specifieke VVE-programma’s (De Goede & Reezigt, 2001; Van Kuijk, 
2000; Veen, Roeleveld & Leseman, 2000; Veen, Fukkink & Roeleveld, 2006 – zie 
hoofdstuk 5). Daarnaast onderzochten Veen, Roeleveld & Van Daalen (2005) de ef-
fectiviteit van dertig VVE-scholen en peuterspeelzalen in Amsterdam. Zij vergeleken 
in een onderzoeksopzet, die voor een deel is overgenomen in dit onderzoek, de 
schoolresultaten van de leerlingen op die scholen aan het einde van groep 2 met 
scholen uit de vijfde meting van het PRIMA-cohortonderzoek (schooljaar 2002-2003). 
Het huidige onderzoek ligt in het verlengde van dit onderzoek en vormt tevens een 
belangrijke aanvulling en uitbreiding daarop, omdat meer VVE-scholen konden wor-
den onderzocht en er bovendien naar de situatie ten tijde van de zesde meting van 
PRIMA (2004-2005) gekeken kon worden. Dit laatste is belangrijk, omdat VVE zich 
daardoor op veel scholen niet meer in de beginfase van invoering bevindt, maar al 
enige tijd loopt. 
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Bovengenoemde onderzoeksvragen zijn in de aanvraag voor dit onderzoek geopera-
tionaliseerd in de volgende vijf deelvragen: 

1. Zijn er op basis van internationale theorievorming en onderzoek enerzijds en 
empirische implementatiekenmerken anderzijds verschillende varianten van 
voor- en vroegschoolse programma’s te onderscheiden (in termen van doelstel-
ling, visie, doelgroep en wijze van uitvoering)? 

2. Op hoeveel en welk type scholen worden deze VVE-programma’s gebruikt en is 
er daarbij sprake van specifieke school- en klascondities?  

3. Welke als relevant voor effectiviteit beschouwde kenmerken van programma-
implementatie zijn gerelateerd aan de schoolresultaten van deelnemende leer-
lingen en is er daarbij al dan niet sprake van uitdoving? 

4. Is er sprake van programma- en implementatiekenmerken die meer of minder 
geschikt zijn voor specifieke doelgroepen; zijn er in dat opzicht ‘best practice’ 
voorbeelden? 

5. In hoeverre biedt internationale kennis op dit gebied verdieping en verklaringen 
voor de Nederlandse context? 

 
De zoektocht naar een antwoord op deze vragen is in dit onderzoek in een aantal fa-
sen uitgevoerd. Allereerst is er een (inter)nationale literatuurstudie verricht. Daarin is 
aandacht geschonken aan de vraag van welke elementen van VVE-programma’s is 
aangetoond dat deze bijdragen aan de effectiviteit ervan. Tevens is een inventarisa-
tie gemaakt van de in Nederland gebruikte VVE-programma’s. 

Op basis van de uitkomsten van de literatuurstudie is vervolgens een uitgebreide in-
ternetenquête samengesteld. Deze enquête ging over de vraag of scholen een VVE-
programma gebruiken en zo ja, onder welke omstandigheden zij dat uitvoeren: al dan 
niet samen met een peuterspeelzaal, met inzet van een tweede leidster of leerkracht 
(bijvoorbeeld als tutor), in hoeverre de uitvoerders scholing rond het VVE-programma 
gevolgd hebben, hoe ouders bij het programma betrokken worden, et cetera. De vra-
gen zijn gesteld over de periode 2002-2007. Na een pilotafname is de enquête via in-
ternet afgenomen onder de basisscholen die aan de vijfde (schooljaar 2002-2003) en 
zesde meting (2004-2005) van het PRIMA-cohortonderzoek hadden meegedaan. De 
vragen die betrekking hadden op de situatie in de samenwerkende peuterspeel-
zaal/zalen werden veelal door de peuterleidsters of in samenwerking met hen beant-
woord. Van de 762 aangeschreven PRIMA-scholen bleken er 343 bereid om aan de 
enquête mee te doen. Daarvan deden uiteindelijk 253 basisscholen daadwerkelijk 
mee.  

Non-respons analyses leverden niet veel structurele verschillen op tussen de scholen 
die aan het onderzoek hebben meegedaan en de scholen die wel benaderd zijn, 
maar niet wilden deelnemen. Een verschil is echter wel dat de deelnemende scholen 
significant meer middelen ter bestrijding van onderwijsachterstanden inzetten dan de 
andere. Dit betekent dat wellicht relatief veel scholen die hebben meegedaan VVE-
scholen zijn en dat de cijfers met betrekking tot VVE-deelname in dit onderzoek ho-
ger zijn dan in het algemeen. 
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Vervolgens werden met multi-level analyses de verbanden nagegaan tussen het 
VVE-beeld dat van scholen uit de enquête naar voren kwam (schoolkenmerken) en 
de resultaten van de leerlingen op die scholen op de vijfde en zesde PRIMA-meting. 
Belangrijk bij deze analyses is dat er rekening gehouden moest worden met achter-
grondkenmerken van de leerlingen (leerlingkenmerken), omdat VVE-programma’s 
met name gebruikt worden op scholen met veel kinderen uit achterstandsgroepen. 
Op deze manier kon inzicht gekregen worden op de effectiviteit van VVE op korte 
termijn (schoolresultaten in groep 2) en middellange termijn (schoolresultaten in 
groep 4). Ook is gekeken naar de de invloed van specifieke uitvoeringskenmerken.  

Op basis van de schoolresultaten van de leerlingen in bovenstaande analyses zijn 
vijf ‘sterke’ en vijf ‘zwakke’ scholen geselecteerd voor nadere bestudering. Bij de se-
lectie van de scholen is er naar gestreefd dat de meest gebruikte VVE-programma’s 
zowel bij de vijf sterke als de vijf zwakke scholen vertegenwoordigd waren. Met direc-
ties en VVE-sleutelfiguren van deze tien scholen vonden in aanvulling op de inter-
netenquête diepte-interviews plaats. Dat gebeurde om meer gedetailleerd zicht te 
krijgen op een antwoord op de vraag welke kenmerken van peuterspeelzalen, scho-
len en VVE-programma-uitvoering ertoe bijdragen dat van de scholen met vergelijk-
bare leerlingpopulaties er sommige prima resultaten behalen (sterke scholen) en an-
dere onder de maat presteren (zwakke scholen). 

In dit rapport staan de resultaten van de verschillende onderdelen van het onderzoek 
beschreven. Daarbij is ingegaan op de volgende vragen: 

• Wat is er uit de literatuur bekend over effectiviteitskenmerken van VVE-
programma’s en hoe verhoudt dit zich tot de eisen die in de Nederlandse VVE-
regelingen aan programma’s en uitvoering worden gesteld (hoofdstuk 2)?  

• Hoe werden de VVE-programma’s tussen 2002 en 2007 ingevoerd, welke ver-
anderingen hebben zich in de implementatie voorgedaan, en welke zorgen zijn 
er voor de toekomst (hoofdstuk 4)? 

• Welke programma’s worden in Nederland het meest toegepast, in hoeverre zijn 
die bewezen effectief, en in welk type scholen (naar aard leerlingenpopulatie en 
uitvoering VVE) worden de verschillende programmatypes het meest gebruikt 
(hoofdstuk 5)? 

• Wat zijn de korte- en middellange-termijn effecten van deelname aan VVE, wel-
ke condities spelen daarbij een rol en verschillen de effecten voor diverse (ach-
terstands)groepen (hoofdstuk 6)? 

• In hoeverre kan een nadere bestudering van vijf sterke en vijf zwakke VVE-
scholen licht werpen op de vraag wat bepaalt of scholen goede of slechte resul-
taten behalen met VVE (hoofdstuk 7)? 

In de volgende paragraaf zal ingegaan worden op de conclusies die uit de onder-
zoeksresultaten getrokken kunnen worden.  
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8.2 Conclusies 

8.2.1 Wat is er uit de literatuur bekend over effectiviteitskenmerken van VVE-
programma’s en hoe verhoudt dit zich tot de eisen die in de Nederlandse 
VVE-regelingen aan programma’s en uitvoering worden gesteld? (hoofdstuk 
2) 

Uit de literatuurstudie is een aantal kenmerken van VVE-programma’s naar voren 
gekomen waarvan is vastgesteld of waarvan wordt aangenomen dat deze bijdragen 
aan de effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie. Enkele kenmerken hebben 
betrekking op de programma-opzet: adequate pedagogisch-didactische benadering, 
gerichtheid op meerdere ontwikkelingsdomeinen, een doorgaande lijn van voor- naar 
vroegschoolse periode en bij voorkeur ook naar groep 3 en verder. Andere effectivi-
teitskenmerken gaan over de omstandigheden waaronder het VVE-programma wordt 
uitgevoerd, zoals een intensiteit van minimaal drie (beter is vier) dagdelen per week, 
kleine groepen en dubbele bezetting (gunstige kind-stafratio), actieve vormen van 
ouderbetrokkenheid en regelmatige evaluatie middels observatie- en/of toetsingsme-
thoden. Ook de professionaliteit uitvoerders (algemeen en programmaspecifiek) 
speelt een rol. Ten slotte is er een aantal kenmerken dat betrekking heeft op de al-
gehele organisatie van de school en/of peuterspeelzaal: een slagvaardige schoollei-
ding, consensus binnen het team over uitgangspunten en doelen, het opstellen en 
evalueren van beleidsplannen en nascholingsplannen voor de uitvoerders en het 
koesteren van hoge verwachtingen ten aanzien van de leerlingen. 

Een groot aantal van deze effectieve kenmerken van VVE figureert in de verschillen-
de Nederlandse VVE-regelingen. Gezien het belang dat internationaal onderzoek 
toekent aan een intensiteit van minimaal drie en bij voorkeur vier dagdelen per week, 
is het zorgwekkend dat de eisen aan intensiteit in het recente Besluit OAB (OCW, 
2006a) teruggedraaid is van minimaal vier naar drie of zelfs twee dagdelen per week.  

8.2.2 Hoe werden de VVE-programma’s tussen 2002 en 2007 ingevoerd, welke 
veranderingen hebben zich in de implementatie voorgedaan, en welke zorgen 
zijn er voor de toekomst? (hoofdstuk 4) 

Op ruim de helft van de 253 PRIMA-scholen die aan de internetenquête hebben 
meegedaan, wordt een VVE-programma gebruikt en veruit de meeste van deze 
scholen (85%) doen dat in samenwerking met een of meer peuterspeelzalen. Door 
de bank genomen is die afstemming met de peuterspeelzaal (die veelal drie à vier 
dagdelen per week door de kinderen kunnen worden bezocht) goed. Evenals in de 
groepen 1 en 2 is er vrijwel altijd sprake van dubbele bezetting tijdens de VVE-
dagdelen en worden ook de ouders er meestal bij betrokken. Er is echter nauwelijks 
sprake van afstemming tussen de VVE en groep 3, wat bij een intentie om te werken 
met een doorgaande lijn wel noodzakelijk zou zijn. 

In het onderzoek is vervolgens gekeken naar de ontwikkelingen die zich tussen 2002 
en 2007 hebben voorgedaan op de scholen die al sinds 2002 (of eerder) een VVE-
programma gebruiken. De meeste veranderingen ten goede hebben zich bij deze 
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scholen voorgedaan tussen 2002-2003 en 2004-2006: groei in samenwerking en af-
stemming met peuterspeelzaal, groei in aantal dagdelen per week in voor- en vroeg-
school, toename in professionaliteit uitvoerders via trainingen en toename van ou-
derbetrokkenheid. In de jaren daarna is er in positieve zin alleen sprake van een toe-
name van gevolgde trainingen door de peuterspeelzaalleidsters. Opvallend is dat 
scholen die na 2002-2003 zijn begonnen met VVE zich in 2006-2007 in een aantal 
opzichten in de implementatie van VVE negatief onderscheiden van de scholen die 
eerder zijn begonnen: minder themabijeenkomsten met de peuterspeelzaal, minder 
dubbele bezetting in groep 1 en 2 en minder stimulering van ouders om thuis in aan-
sluiting bij het programma met hun kinderen iets te doen. Vooral het punt van de 
dubbele bezetting in de groepen 1 en 2 valt op, omdat dat uit de literatuur als belang-
rijk effectief kenmerk van VVE naar voren kwam.  

Wanneer scholen gevraagd wordt naar hun zorgen over de toekomst van VVE, ge-
ven ze aan dat hun grootste zorg het handhaven van de dubbele bezetting in groep 1 
en 2 is, alsmede de vraag of de groepsgrootte beperkt kan blijven. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is de veranderde financiering van VVE, waardoor scholen nu VVE 
moeten bekostigen vanuit hun lumpsum. Hierdoor gaat VVE concurreren met andere 
aandachtspunten van scholen, wat kennelijk onzekerheden oplevert voor VVE. 

8.2.3 Welke programma’s worden in Nederland het meest toegepast, in hoeverre 
zijn die bewezen effectief, en in welk type scholen (naar aard leerlingenpopu-
latie en uitvoering VVE) worden de verschillende programmatypes het meest 
gebruikt? (hoofdstuk 5) 

Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat er twee typen integrale VVE-
programma’s in Nederland in uitvoering zijn die verschillen in hun pedagogisch-
didactische benadering: Piramide, Ko-totaal en Doe meer met Bas zijn vrij sterk ge-
structureerde programma’s met een programmagestuurde pedagogisch-didactische 
benadering, terwijl Startblokken van Basisontwikkeling, Kaleidoscoop en Speelplezier 
meer open programma’s met een ontwikkelingsgerichte benadering zijn. Deze zes in-
tegrale programma’s voldoen potentieel aan de uit de internationale onderzoekslite-
ratuur naar voren komende kenmerken en standaarden voor effectiviteit. Daadwerke-
lijk en substantieel effectiviteitonderzoek in de Nederlandse context heeft echter nog 
slechts voor enkele van de programma’s plaatsgevonden.  

Uit de internetenquête kan geconcludeerd worden dat op de VVE-locaties die aan 
het onderzoek hebben meegedaan Piramide (50% van de scholen) veruit het meest 
wordt gebruikt, op afstand gevolgd door Ko-totaal (15%) en Startblokken van Basis-
ontwikkeling (14%). De gebruiksfrequentie (en spreiding) van de overige drie pro-
gramma’s is veel lager, wat mede tot gevolg heeft gehad dat bepaalde analyses in dit 
onderzoek daarop niet konden worden uitgevoerd.  

Er zijn weinig verschillen geconstateerd met betrekking tot het soort scholen dat be-
paalde programma’s gebruikt. Ook zijn er weinig verschillen in de manier waarop 
scholen met verschillende programma’s op de internetenquête aangeven het 
programma uit te voeren. Scholen met een ontwikkelingsgericht programma hebben 
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wel significant meer allochtone leerlingen met laagopgeleide ouders. Deze scholen 
hebben daardoor een hoger gemiddeld leerlinggewicht dan scholen met programma-
gestuurde VVE-programma’s. Ook laten eerstgenoemde scholen vaker ouders mee-
draaien in de groep. Wat de afzonderlijke programma’s betreft kan geconstateerd 
worden dat Piramide-scholen op een aantal punten wat sterker zijn in de afstemming 
tussen peuterspeelzaal en groep 1 en 2 en ouders actiever bij het programma be-
trekken dan andere programmagestuurde programma’s. De Ko-totaal-scholen ver-
schillen op twee structurele punten van de andere VVE-scholen: ze zijn groter qua 
leerlingenaantal en hebben ook grotere groepen 2. Scholen die Startblokken van Ba-
sisontwikkeling gebruiken verschillen op geen enkele variabele significant van scho-
len met een ander VVE-programma.  

8.2.4 Wat zijn de korte- en middellange-termijn effecten van deelname aan VVE, 
welke condities spelen daarbij een rol en verschillen de effecten voor diverse 
(achterstands)groepen? (hoofdstuk 6) 

Teleurstellend zijn de resultaten die uit de effectstudie naar voren komen: de uitge-
voerde analyses naar de effecten van VVE-deelname op de korte termijn (analyse 
PRIMA 5 en PRIMA 6 gegevens van groep 2) laten geen effect zien op Nederlandse 
taal, rekenen en werkhouding. De verschillen in schoolresultaten worden grotendeels 
bepaald door de samenstelling van de schoolpopulatie (hoe meer leerlingen uit lage-
re SES-groepen op de school, hoe lager de gemiddelde prestaties). Verder worden 
de prestatieverschillen verklaard door de sekse van de leerling (jongens scoren over 
het algemeen lager dan meisjes) en de sociaal-economische status (SES) van de 
leerling (hoe lager de SES, hoe lager de prestaties).  

Ook op de middellange termijn (analyse PRIMA 6 gegevens van de leerlingen uit 
groep 4) kunnen geen effecten van VVE-deelname worden vastgesteld. Nadere ana-
lyse, waarbij het schoolresultaat in groep 2 als voorspeller van het schoolresultaat in 
groep 4 is opgenomen, laat echter wel een kleine inhaalslag zien: leerlingen op VVE-
scholen maken een iets snellere taalontwikkeling door dan leerlingen van niet-VVE-
scholen, wat als een positief effect van VVE-deelname kan worden aangemerkt. 

Een belangrijk onderzoeksresultaat is dat VVE-deelname in enkele gevallen een mo-
dererend effect heeft op de relatie tussen schoolresultaten en SES. Dit betekent dat 
er geen direct effect van VVE-deelname is, maar het effect van de SES-achtergrond 
van leerlingen door deelname aan VVE ‘verzacht’ wordt. Deze modererende effecten 
waren het sterkst voor twee SES-groepen op LBO niveau (autochtoon en ‘overig’ al-
lochtoon) en de SES-groep MBO-niveau. Er zijn weinig effecten gevonden voor de 
leerlingen uit de hoogste SES-groep (maximaal HBO-niveau) en de groep van leer-
lingen met Turkse of Marokkaanse ouders met maximaal LBO-opleiding. Dat deze 
laatste groep leerlingen, die over het algemeen het laagste scoort, niet van VVE lijkt 
te profiteren is een zorgwekkende uitkomst. Juist deze achterstandsleerlingen zou-
den met VVE bereikt moeten worden. Deze uitkomst sluit aan op het onlangs  
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verschenen rapport van de Commissie Dijsselbloem19, waarin werd geconcludeerd 
dat ook in het voortgezet onderwijs de meest kwetsbare leerlingen het minst van on-
derwijsvernieuwingen hebben geprofiteerd.  

In dit onderzoek is ook gezocht naar modererende effecten van bepaalde implemen-
tatiekenmerken van VVE op de relatie tussen schoolresultaten en SES. Zo heeft de 
samenwerking met een peuterspeelzaal een positief effect op de taal- en rekenresul-
taten van verschillende SES-groepen. Voor andere implementatiekenmerken zoals 
ouderbetrokkenheid, afstemming met groep 3, VVE-training van leerkrachten en pe-
dagogische benadering zijn nauwelijks effecten gevonden. Ook dit is een teleurstel-
lend resultaat, omdat verwacht werd dat betere implementatie leidt tot een hogere ef-
fectiviteit. 

In de eerder besproken Amsterdamse studie van Veen, Roeleveld & Van Daalen 
(2005) werden overigens ook weinig effecten van VVE gevonden. Zij keken naar sco-
res voor Nederlandse taal, rekenen, en leerkrachtoordelen over de werkhouding, het 
gedrag en het zelfvertrouwen van kinderen op korte termijn (aan het eind van groep 
2). Alleen voor rekenen en werkhouding werden significante effecten van VVE-
deelname gevonden. Voor een aantal scholen beschikten Veen, Roeleveld & Van 
Daalen (2005) over informatie over de deelname van leerlingen aan de voorschoolse 
component van VVE. Analyses van deze gegevens lieten zien dat voor kinderen die 
ten minste een jaar aan VVE in de voorschool hadden deelgenomen wel effecten op 
Nederlandse taal gevonden werden.  

Er dienen dan ook enkele kritische kanttekeningen geplaatst te worden bij het onder-
havige onderzoek, aangezien enkele beperkingen in de uitvoering van de effectstu-
die binnen dit onderzoek mogelijk de oorzaak geweest zijn voor het feit dat er weinig 
subtantiële effecten zijn gevonden. Ten eerste dient voor het vaststellen van effecten 
van beleid in het algemeen aan bepaalde regels te worden voldaan. Effecten kunnen 
het meest betrouwbaar worden vastgesteld indien sprake is van een experimentele 
opzet met een nulmeting en een controlegroep. Op deze manier kunnen meerdere 
factoren die mogelijk van invloed zijn op de werking van het beleid worden meege-
nomen, zoals de tussentijdse invoering of aanpassing van bepaalde (gemeentelijke 
of landelijke) beleidsmaatregelen. Het huidige onderzoek kende een dergelijke expe-
rimentele opzet niet. Ten tweede is in onderhavig onderzoek gebruik gemaakt van 
cohortdata die niet primair zijn verzameld om de effecten van VVE-beleid vast te stel-
len. Sommige informatie ontbrak daardoor geheel (bijvoorbeeld gegevens over deel-
name aan VVE op leerlingniveau) of moest aanvullend (gegevens over implementa-
tie van VVE) bevraagd worden. Idealiter zou vanaf de invoering van een beleids-
maatregel dergelijke informatie in kaart gebracht moeten worden, zodat een evalua-
tie op verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd.  
 

                                                           
19  Kamerstukken 2 2007/2008 31 007, nr. 6. Brief van de Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsver-

nieuwingen. 
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Een verklaring voor het ontbreken van VVE-effecten bij Turkse en Marokkaanse kin-
deren van laag opgeleide ouders is op basis van het uitgevoerde onderzoek niet te 
geven. Mogelijk zou het kunnen zijn dat deze kinderen vaak in VVE-groepen zitten 
met weinig autochtoon-Nederlandse kinderen, waardoor er sprake is van geen of te 
weinig aanbod Nederlands van de kant van medeleerlingen (zie ook het artikel Nog 
vroeger apart in het NRC Handelsblad van 8 maart 2008). Nader onderzoek hiernaar 
is noodzakelijk. 

8.2.5 In hoeverre kan een nadere bestudering van vijf sterke en vijf zwakke VVE-
scholen licht werpen op de vraag wat bepaalt of scholen goede of slechte re-
sultaten behalen met VVE? (hoofdstuk 7) 

Om een wat meer diepgaand inzicht te verkrijgen of bepaalde uit de literatuur en uit 
het onderzoek zelf naar voren komende effectiviteitskenmerken van VVE een be-
langrijker rol spelen dan andere is de in hoofdstuk 7 gerapporteerde dieptestudie 
naar sterke en zwakke VVE-scholen uitgevoerd. Op basis daarvan kan worden ge-
concludeerd dat het niet zo is dat (alle) sterke scholen altijd hoog scoren op effectivi-
teitskenmerken en (alle) zwakke scholen laag (voor een overzicht van deze kenmer-
ken zie Tabel 7.14). Door de bank genomen scoren zwakke scholen echter wel wat 
lager op die effectiviteitskenmerken.  

Hoewel er geen duidelijke verschillen met betrekking tot implementatiekenmerken 
werden gevonden, is uit de dieptestudies duidelijk naar voren gekomen dat er met 
name verschillen zijn in de manier waarop scholen met VVE-programma’s omgaan. 
Er zijn bijvoorbeeld zowel sterke als zwakke scholen die onderdelen uit het VVE-
programma weglaten. Bij de sterke scholen lijkt dat echter veel meer een zelfbewus-
te keuze binnen hun schoolcontext te zijn, terwijl zwakke scholen het probleem wel 
benoemen, maar minder goed lijken te weten wat ze wel en niet kunnen weglaten.  

Meerdere zwakke scholen hebben het gevoel dat de deelname aan VVE hen van 
bovenaf is opgelegd. Ze voeren het programma wel uit maar staan er eigelijk niet he-
lemaal achter. Interessant is dat er ook een sterke school is die nadrukkelijk aangaf 
zich ‘gepushed’ te voelen vanuit de gemeente en met een ontwikkelingsgericht pro-
gramma werkt, hoewel een programmagestuurd programma waarschijnlijk beter bij 
de school zou passen. Op deze school hebben de uitvoerders echter zelf meer stu-
ring in het programma aangebracht en het zo meer aangepast aan hun manier van 
werken met de doelgroep. 

Zelfbewustzijn bij de uitvoering – en soms ook aanpassing – van een VVE-
programma is niet altijd hetzelfde als enthousiasme voor een programma. Er zijn 
zwakke scholen die erg enthousiast zijn, maar niet weten waar ze accenten moeten 
aanbrengen. Zoals eerder vermeld, lijkt het daarom belangrijk dat er ook een goede 
begeleiding en ondersteuning vanuit bijvoorbeeld een schoolbegeleidingsinstantie of 
de gemeente wordt gegeven. Verschillende sterke scholen geven aan dat VVE op 
hun school effectief is, omdat er bij de invoering tegelijkertijd een begeleidingstraject 
van een schoolbegeleidingsinstantie was, vanuit andere organisaties aan               
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ouderbetrokkenheid gewerkt werd en/of bewustmaking van leerkrachten via coaches 
plaatsvond. 

8.3 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van het onderzoek en de vragen die daaruit naar voren 
zijn gekomen, worden in deze laatste paragraaf enkele aanbevelingen gedaan voor 
onderzoek en beleid op het terrein van VVE. 

8.3.1 Aanbeveling 1: Meer diepgaand en meer specifiek evaluatie- en effectonder-
zoek noodzakelijk  

Vanwege de soms teleurstellende korte en middellange-termijneffecten van VVE die 
uit dit onderzoek en ook uit eerdere evaluatie- en effectstudies naar voren komen, 
verdient het nadrukkelijk aanbeveling om periodiek meer diepgaand en meer speci-
fiek wetenschappelijk onderzoek te doen op het terrein van de VVE. Op z’n minst 
drie argumenten ondersteunen dit pleidooi. (1) De VVE is nog maar zo relatief kort in 
uitvoering dat effecten voor meerdere leerlingcohorten op de middellange termijn 
nauwelijks en op de lange termijn nog niet in kaart te brengen zijn. (2) Het feit dat 
kwaliteit van de uitvoering van VVE-programma’s in de laatste jaren is afgenomen en 
de zorgen die door programma-uitvoerders naar voren zijn gebracht over de VVE-
toekomst lijken weinig perspectief te bieden op effectiviteitverbetering. (3) Gezien het 
hoge (gemeentelijke) aggregatieniveau en de aard van de gegevens in de eerste me-
ting (Jepma, Kooiman & Van der Vegt, 2007) kan de Landelijke Monitor VVE in de 
toekomst onvoldoende relevante gegevens en nauwelijks bruikbare inzichten opleve-
ren om valide uitspraken te kunnen doen over het uitgezette VVE-beleid en de effec-
ten daarvan. 

Voor meer diepgaand onderzoek naar VVE-effecten is het nodig om op leerlingni-
veau meer gegevens te verzamelen over de VVE-geschiedenis van kinderen vooraf-
gaand aan de start in het basisonderwijs. Daarnaast is een nulmeting aan het begin 
van groep 1 noodzakelijk, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een eerste te 
ontwikkelen gestandaardiseerde observatie of toets inzake de talige, cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. De mogelijkheden hiertoe zouden moeten worden 
uitgezocht. 

Het verdient tevens sterk aanbeveling om de effectiviteit van de zes in dit rapport be-
sproken integrale VVE-programma’s (en eventueel nieuw ontwikkelde) te onderzoe-
ken, c.q. opnieuw te onderzoeken. Van twee programma’s (Doe meer met Bas en 
Speelplezier) is de effectiviteit tot dusver wetenschappelijk niet onder de loep geno-
men, terwijl die van Ko-totaal op dit moment wordt onderzocht. De voorhanden effec-
tiviteitsgegevens van Piramide, Kaleidoscoop en Startblokken van Basisontwikkeling 
zijn inmiddels enigszins gedateerd en niet representatief voor de huidige stand van 
zaken. Ze stammen immers uit de periode waarin vooral door een gemotiveerde 
voorhoede van basisscholen en peuterspeelzalen met VVE werd gewerkt. Het  
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uitgevoerde onderzoek heeft laten zien dat VVE-combinaties die in latere jaren zijn 
begonnen, minder (kunnen) investeren in een aantal relevante uitvoeringsaspecten 
van de VVE.  

8.3.2 Aanbeveling 2: Meer onderzoeksaandacht nodig voor uitvoeringsdimensies 
en kwalitatieve evaluatie-elementen  

Het gerapporteerde onderzoek heeft de wijze waarop een VVE-programma wordt 
uitgevoerd mee willen nemen in de effectstudie. Gezien een aantal beperkingen in 
het onderzoek is dat echter niet mogelijk gebleken en effecten van uitvoeringsken-
merken konden dan ook niet worden vastgesteld. De dieptestudie suggereert echter 
dat verschillen in uitvoering toch wel enigszins een rol spelen. Daarom verdient het 
aanbeveling om in toekomstig evaluatie- en effectonderzoek op wetenschappelijk 
verantwoorde wijze alsnog uitvoeringskenmerken nadrukkelijker in beschouwing te 
nemen en als (veelal meerdimensionale) variabele(n) in onderzoeksdesigns op te 
nemen. Een van de centrale observaties in het uitgevoerde diepte-onderzoek was 
immers dat scholen regelmatig blijk geven van specifieke eigen keuzes, interpretaties 
en invullingen van programmaonderdelen. Het ligt voor de hand om (naast een meer 
empirisch-kwantitatieve benadering die noodzakelijk blijft voor ‘harde’ effectmeting) 
daarbij naast diepte-interviews tevens observaties in de klas uit te voeren. 

8.3.3 Aanbeveling 3: Meer onderzoeksaandacht geboden voor de uiteenlopende 
(moderende) effecten van VVE op de toetsprestaties van onderscheiden 
doelgroepen  

Het feit dat er modererende effecten van VVE zijn gevonden op de relatie tussen 
SES en schoolresultaten voor een aantal doelgroepen, maar niet voor andere, vraagt 
om nader onderzoek. Er kunnen namelijk verschillende oorzaken ten grondslag lig-
gen aan het feit dat bij kinderen van autochtone ouders met maximaal een LBO-
opleiding en met maximaal een MBO-opleiding en bij kinderen uit de groep overige 
allochtonen met maximaal LBO wèl de SES-effecten op de onderzochte PRIMA-
resultaten door VVE-deelname worden ‘verzacht’ en bij de belangrijke VVE-
doelgroep van kinderen van Turkse en Marokkaanse ouders met maximaal LBO niet. 
Een factor als (geen of beperkte) beheersing van het Nederlands, c.q. van het Ne-
derlands als instructietaal kan hierbij een rol spelen, maar dat zou nader onderzocht 
moeten worden. Een andere factor die hierin van belang kan zijn is het feit dat de ca-
tegorie ‘maximaal LBO-niveau’ wellicht te breed is, aangezien daartoe ook analfabe-
ten en functioneel analfabeten worden gerekend. Veel meer nuanceringen zijn in dat 
opzicht noodzakelijk en uiterst relevant niet alleen voor toekomstig onderzoek maar 
ook voor toekomstige beslissingen over de continuering, differentiëring, verhoging of 
eventueel afbouw van investeringen in de VVE. 
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8.3.4 Aanbeveling 4: Nader onderzoek VVE-effecten voor kinderen van laag opge-
leide Turkse en Marokkaanse ouders en eventuele opzet van nieuw VVE-
experiment voor deze leerlingen 

Er zijn geen modererende effecten van VVE gevonden op de relatie tussen SES en 
schoolresultaten voor kinderen van laag opgeleide Turkse en Marokkaanse ouders. 
Het verdient aanbeveling dit gegeven nader te onderzoeken. Daarbij dient mede te 
worden nagegaan waarom in eerdere afzonderlijke effectonderzoeken van Piramide 
en Kaleidoscoop wel effecten voor deze doelgroep van VVE werden gevonden. 
Wanneer uit dergelijke nadere analyses naar voren komt dat de taalvaardigheid Ne-
derlands bij deze leerlinggroep te gering is om met vrucht en voldoende perspectief 
aan een van de bestaande VVE-programma’s deel te nemen, dient te worden over-
wogen om een specifiek op deze doelgroep afgestemde variant van een of meerdere 
VVE-programma’s te ontwikkelen. 

8.3.5 Aanbeveling 5: Doorgaande (taal)lijn ook na groep 2  
Uit de literatuurstudie blijkt dat een doorgaande lijn na groep 2 een belangrijke bij-
drage kan leveren aan de effectiviteit van VVE. Uit de internetenquête is naar voren 
gekomen dat van een doorgaande lijn na groep 2 slechts op een zeer klein aantal 
scholen sprake is. Daarom wordt aanbevolen dat er door wetenschappers en uitge-
verijen weldoordachte, gedegen voortzettingen op VVE-programma’s worden ontwik-
keld en in hun gebruik worden bevorderd. Daarbij moet het accent liggen op taal en 
met name het register van de schooltaal, omdat vooral dat laatste het voertuig bij uit-
stek is voor de verwerving van alle (in gesproken en geschreven vorm aangeboden) 
kennis en vaardigheiden vanaf groep 3 maar vooral vanaf groep 4. Dan wordt im-
mers het taalgebruik in alle vakken schoolser, abstracter en complexer, worden be-
grijpend lezen en realistisch rekenen belangrijker en komen ook de zaakvakken (met 
hun specifieke jargons) nadrukkelijker aan de orde. Leerlingen die over onvoldoende 
kennis van en vaardigheden in het (ontluikende) schooltaalregister bezitten, lopen 
het risico dat veel van wat in de midden- en bovenbouw tijdens mondelinge instruc-
ties of via boeken of andere media wordt aangeboden ‘over hun hoofden heen gaat’.  

8.3.6  Aanbeveling 6: Verdere stimulering samenwerking peuterspeelzalen en ba-
sisonderwijs en meer garantie voor solide financiering van VVE 

Uit het de effectanalyses in dit onderzoek kwam naar voren komt dat de samenwer-
king tussen peuterspeelzalen en groep 1-2 van het basisonderwijs een implementa-
tievariabele is waarvan een redelijk consistent modererend positief effect uitgaat op 
de relatie tussen SES en schoolresultaten. Het verdient dan ook aanbeveling initia-
tieven te ontwikkelen om deze samenwerking verder van de grond te krijgen, c.q. te 
intensiveren. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de betrokken uitvoerders 
zich geen zorgen hoeven te maken over een solide financiële basis voor de benodig-
de dubbele bezetting en andere faciliteiten in het kader van die samenwerking. Uit 
het onderzoek blijkt dat veel leerkrachten in de groepen 1 en 2 van het basisonder-
wijs momenteel zeer bezorgd zijn over de toekomst van de VVE nu de financiering 
daarvan moet geschieden uit de lumpsum van de school en derhalve moet  
concurreren met andere prioriteiten. Er dient daarom overwogen te worden bij de 
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lumpsumtoewijzing aan de scholen de post VVE geoormerkt in die lumpsum op te 
nemen.  

8.3.7  Aanbeveling 7: Verhoging opleiding peuterspeelzaalleidsters (en leidsters kin-
derdagverblijven) 

Intensieve, structurele en op gelijkwaardigheid gebaseerde samenwerking tussen 
leerkrachten van groep 1 en 2 en peuterspeelzaalleidsters verloopt blijkens het diep-
te-onderzoek in een aantal gevallen moeizaam of komt niet van de grond. Het ver-
dient daarom aanbeveling de professionaliteit en (daarmee) de status van peuter-
leidsters te verhogen. Omdat ook zij in de VVE te maken hebben met een diversiteit 
van etnische, sociaal-culturele en talige achtergronden van de kinderen in hun groep, 
is er meer inhoudelijke kennis, bredere expertise en meer didactische vaardigheid 
geboden. Een structurele oplossing voor dit probleem zou gevonden kunnen worden 
in het verhogen van het opleidingsniveau van peuterleidsters van MBO- tot HBO-
niveau. Het bijeffect daarvan zal zijn dat dit tevens statusverhogend werkt, wat de 
samenwerking in VVE-combinaties ten goede zal komen.  

Wanneer in het HBO specialisaties voor het jonge kind worden ontwikkeld, waar per-
sonen worden opgeleid die graag in de peuterspeelzaal en/of in de onderbouw van 
het basisonderwijs willen gaan werken, zal dat zeker kansen bieden voor verdere 
samenwerking en substantiële kwaliteitsverbetering in VVE-verband. Of een dergelij-
ke specialisatie vanwege de steeds verder toenemende samenwerking tussen peu-
terspeelzalen en kinderdagverblijven (en gezien ook de recente aanzienlijke groei 
van de deelnemersaantallen in de kinderdagverblijven), ook opportuun zou kunnen 
zijn voor leidsters van kinderdagverblijven, is op dit moment nog niet goed te over-
zien. Dat zich in de tripartiete samenwerking van basisscholen, peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven vergelijkbare knelpunten en problemen zullen gaan voordoen als 
de hierboven genoemde, ligt echter in de lijn der verwachtingen. 

8.3.8 Aanbeveling 8: Uitwisseling binnen en tussen VVE-combinaties 
Verschillende betrokkenen in de dieptestudie gaven aan meer onderlinge uitwisseling 
te wensen. Hoewel dergelijke uitwisseling in de beginfase van de invoering van een 
VVE-programma vaak wel plaatsvindt, wordt dat over het algemeen minder zodra de 
VVE-training afgerond is. Het verdient daarom aanbeveling dat er binnen VVE-
combinaties door de directies meer uitwisseling en/of intervisie van leidsters en leer-
krachten over en weer worden georganiseerd, zodat beide groepen betrokkenen 
meer in de gelegenheid worden gesteld om van elkaar te leren, te ervaren hoe het is 
om te werken in elkaars domein en daardoor wellicht meer begrip voor elkaars werk 
en werkomstandigheden ontwikkelen. Dit zou kunnen leiden tot verbeterde en inten-
sievere samenwerking tussen leerkrachten en peuterleidsters (zie ook aanbeveling 6 
en 7). 

Een dergelijke uitwisseling zou ook aan te bevelen zijn tussen sterke en zwakke 
VVE-combinaties. Schoolbegeleidingsinstanties zouden in samenspraak met de ge-
meenten goed georganiseerde en structurele uitwisseling van leidsters en  
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leerkrachten tot stand kunnen brengen tussen sterke en zwakke VVE-combinaties, 
waarbij met name gekeken moet worden naar de effecten die met VVE bereikt wor-
den. Zwakke combinaties kunnen leren van de kennis en ervaringen van sterke 
combinaties wanneer een of meer leden van een sterk team gedurende een substan-
tiële periode in hun groep aanwezig zijn. Andersom kan de aanwezigheid van een of 
meer leden van een zwakke VVE-combinatie in een sterk team de kennis, motivatie 
en creativiteit bij die leden van het ‘stage lopende’ zwakke team doen toenemen. Op 
deze manier kunnen in de praktijk van alledag mogelijk meer en sneller verbeterin-
gen in gang gezet en gerealiseerd worden dan wanneer dat nagestreefd wordt via 
cursussen of geleerd moet worden uit de boeken. Deze uitwisselingen tussen sterke 
en zwakke VVE-combinaties zouden met middelen van de rijksoverheid via de ge-
meenten moeten worden gefaciliteerd.  
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Bijlagen 

Tabel 1 Uitkomsten multilevel analyse voor scores op Taal (PRIMA 6) (nscholen = 
187) 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
                 
Intercept 1010.73 1011.05 1020.40 1019.88 1018.57 
      
Schoolniveau      
VVE (1 = wel deelname 
t.t.v. Prima 6) 

 -7.30*** -1.55† -1.37  

      
Leerlinggewicht: 
midden 
hoog 
 

   
-12.41*** 
-25.73*** 

 
-11.72*** 
-24.72*** 

 
-10.43*** 
-17.34*** 

      
Leerlingenaantal    -0.72  

Inzet OVB 
 

   -0.78  

      
Individueel niveau      
Sekse (1 = jongen) 
 
Sociaal-etnische status 
(t.o.v. max. MBO) 

    -2.33*** 

 
max LBO, Tur/Mar 

     
-17.44*** 

 max LBO, overig all.     -16.08*** 
max LBO, autoch 
HBO-WO 

      -6.28*** 
   7.57*** 

      
      
      
Variantie      
   Scholen    228.41   170.39    79.76     80.59   98.77 
   Leerlingen 1953.94 1955.00 1957.71 1957.65 1866.52 
Totaal 2182.35 2125.39 2037.47 2038.24 1965.29 

Verklaard   2.6% 6.6% 6.6% 9.9% 
† < p .10 * p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
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Tabel 2 Uitkomsten multilevel analyse voor scores op Rekenen (Ordenen) 
(PRIMA 6) (nscholen = 187) 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
      
Intercept 60.27 60.34 62.88 62.85 60.36 
      
Schoolniveau      
VVE (1 = wel deelna-
me t.t.v. Priam 6) 

 -1.73*** -0.13   

 
Leerlinggewicht 
midden 
hoog 

   
 
-3.68*** 
-6.80*** 

 
 
-3.62*** 
-6.73*** 

 

      
 
Leerlingenaantal 

    
-0.09 

 

Inzet OVB 
 

   -0.17  

      
Individueel niveau      
Sekse (1 = jongen) 
 
Sociaal-etnische 
status (t.o.v. max. 
MBO) 

    .62*** 

 
max LBO, Tur/Mar 

     

 max LBO, overig all.      
max LBO, autoch 
HBO-WO 

     

      
      
      
Variantie      
   Scholen    18.63   15.62     9.67     9.71   18.36 
   Leerlingen 156.28 156.30 156.36 156.36 155.68 
Totaal 174.91 171.92 166.03 166.07 174.04 

Verklaard  1.7% 5.1% 5.1% - 
† < p .10 * p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
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Tabel 3 Uitkomsten multilevel analyse voor scores op Werkhouding (PRIMA 6) 
(nscholen = 187) 

 Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
      
Intercept 3.33 3.33 3.37 3.36  
      
Schoolniveau      
VVE (1 = wel deelname 
t.t.v. Prima 6) 

 -0.03† -0.00   

      
Leerlinggewicht: 
midden 
hoog 

   
-0.08* 
-0.07 

 
-0.07 
-0.04 

 

      
 
Leerlingenaantal 

    
 0.02 
-0.02 

 

Inzet OVB 
 

     

      
Individueel niveau      
Sekse (1 = jongen) 
 
Sociaal-etnische status 
(t.o.v. max. MBO) 

    -0.19*** 

 
max LBO, Tur/Mar 

     

 max LBO, overig all.      
max LBO, autoch 
HBO-WO 

     

      
      
      
Variantie      
   Scholen  0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
   Leerlingen 0.74 0.74 0.74 0.74 0.70 
Totaal 0.76 0.76 0.75 0.76 0.72 

Verklaard   - - - 5.3% 
† < p .10 * p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
 


