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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert en financiert 

onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek 

en de praktijk van het onderwijs. Zo werkt het NRO aan vernieuwing en verbetering 

van het onderwijs. 

 

Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO).  

 

Deze call for proposals geeft een overzicht van de procedure voor het indienen van 

een aanvraag voor subsidie, en de beoordeling en selectie daarvan, voor de regie en 

het vergelijkend onderzoek van het R&D-programma “Effectieve interventies 

onderwijsachterstanden”. 

1.2 Beschikbaar budget 

Het ministerie van OCW stelt budget beschikbaar voor het aanstellen van een 

regisseur voor het R&D-programma ‘Effectieve interventies onderwijsachterstanden’ 

en voor het uitvoeren van het vergelijkend onderzoek binnen het R&D-programma 

‘Effectieve interventies onderwijsachterstanden’, en heeft het NRO verzocht om dit 

onderzoek uit te zetten. 

 

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt in totaal € 500.000,-.  

 Voor de regisseur van het R&D-programma ‘Effectieve interventies 

onderwijsachterstanden’ is een budget van € 400.000,- beschikbaar voor een 

periode van 4 jaar (€ 100.000,- per jaar). 

 Voor het vergelijkend onderzoek is een budget van € 100.000,- beschikbaar. 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

De deadline voor het indienen van aanvragen is 7 mei 2019, om 14:00 uur CE(S)T. 
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2 Doel 

Verschillende omgevingskenmerken van leerlingen kunnen van invloed zijn op 

schoolprestaties van leerlingen. Voorbeelden van factoren zijn het opleidingsniveau 

of het land van herkomst van de ouders, of de verblijfsduur van de moeder in 

Nederland. Kinderen waar één of meerdere factoren voor gelden hebben een grotere 

kans op onderwijsachterstanden: zij presteren mogelijk minder goed dan zij zouden 

kunnen. Het onderwijsachterstandenbeleid is erop gericht om deze achterstanden te 

verkleinen. Het ministerie van OCW stelt financiering beschikbaar voor een Research 

& Development-programma op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid in het 

basisonderwijs. 

 

Het R&D-programma “Effectieve interventies onderwijsachterstanden” is onderdeel 

van een groter monitorings- en beleidsevaluatieprogramma. Het R&D-programma 

bestaat uit verschillende onderdelen: 

 Regisseur R&D-programma Onderwijsachterstandenbeleid; 

 Vergelijkend onderzoek R&D-programma Onderwijsachterstandenbeleid; 

 Vier werkplaatsen onderwijsonderzoek; 

 Validerend onderzoek naar de effecten geïdentificeerd in de werkplaatsen; 

 Conceptueel kader over onderwijsachterstanden (bijgevoegd als bijlage 2); 

 Programma voor kennisdeling. 

Deze call for proposals heeft betrekking op de regisseur en het vergelijkend 

onderzoek. 

R&D-Programma Onderwijsachterstandenbeleid: Naar een kennisintensief 

onderwijsachterstandenbeleid in het PO 

In het monitorings- en beleidsevaluatieprogramma is aandacht voor 

onderwijsachterstanden in het primair onderwijs. Hiervoor is een research & 

developmentprogramma “onderwijsachterstandenbeleid” opgezet, met als doel dat 

onderzoek en ontwikkeling binnen scholen zoveel mogelijk in samenhang 

plaatsvinden en dat van kennis over onderwijsachterstandenbeleid maximaal gebruik 

gemaakt wordt. Het programma bestaat uit drie verschillende onderzoeken: een 

vergelijkend scholenonderzoek naar de vraag hoe de verschillende maten waarin 

scholen erin slagen onderwijsachterstanden te verkleinen verklaard kan worden; 

werkplaatsen onderwijsonderzoek waarin interventies worden (door)ontwikkeld; een 

flankerend onderzoek waarin de bevindingen uit de werkplaatsen worden 

opgeschaald. Daarnaast wordt er een kennisdelingstraject opgezet, en is er een 

regiefunctie die verbindingen tussen de drie onderzoeken legt en een actieve rol 

speelt in kennisdeling van de onderzoeksresultaten. Zie voor een beschrijving van dit 

programma bijlage 6.2. 

2.1 Regisseur R&D-programma 

Het ministerie van OCW heeft budget beschikbaar gesteld voor het aanstellen van 

een regisseur op het R&D-programma Binnen deze financiering is gedurende vier 

jaar € 100.000 per jaar beschikbaar voor de regiefunctie. 

 

Omdat het een veelheid van taken betreft die van verschillende omvang en zwaarte 

zijn, is het goed voorstelbaar dat de regiefunctie en het vergelijkend onderzoek 

worden uitgevoerd door een regieteam. Hier wordt de term ‘regisseur’ voor gebruikt. 

Regietaken 

De regisseur voert regie over het gehele R&D-programma: 
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 zorgt voor het betrekken van scholen bij het programma en draagt bij aan het 

verspreiden van onderzoeksresultaten binnen Nederlandse basisscholen; 

 representeert het R&D-programma zowel bij de betrokken organisaties als 

daarbuiten; 

 bewaakt de voortgang van de individuele onderzoeken en is verantwoordelijk 

voor het vergelijkend onderzoek; 

 legt verbindingen tussen onderzoek en deelnemende partijen (en heeft dus oog 

voor de complexiteit van het onderwijsachterstandenbeleid, en de relatie 

tussen praktijk en onderzoek); 

 draagt bij aan de communicatie en kennisbenutting voor het hele R&D-

programma; 

 stemt af met de coördinator van het monitorings- en 

beleidsevaluatieprogramma. 

 

De regisseur dient bij scholen bewustwording te creëren van effectieve manieren om 

achterstanden te bestrijden en van de inzet van achterstandsgelden. Ook scholen die 

geen achterstandsgelden ontvangen kunnen behoefte hebben aan meer kennis. 

Omdat het onderwerp niet bij alle scholen en besturen in even grote mate leeft, is 

het bij kennisdeling van belang niet alleen informatie beschikbaar te stellen, maar 

ook actief leerkrachten, directeuren, schoolbesturen en ouders te informeren over 

het onderwerp. Daarnaast is het voor het onderzoek van belang om beter zicht te 

krijgen op de specifieke context van verschillende onderwijsachterstandsscholen. 

Waar zetten zij op in, wat zijn hun afwegingen en welke vragen leven er bij hen op 

het gebied van bestrijding van onderwijsachterstanden? Het gaat dus om 

wederzijdse kennisdeling- en onderwijsontwikkeling tussen programma en scholen, 

m.a.w. kennisdeling en onderwijsontwikkeling in dialoog. De regisseur heeft een 

aansturende rol in het programma voor kennisdeling, en dient ervoor te zorgen dat 

de verschillende projecten uit het R&D-programma bij de kennisdeling betrokken 

zijn. Ook dient de regisseur mee te denken over een plan voor het programma voor 

kennisdeling. 

 

Gedurende de looptijd van het R&D-programma (schooljaren 2019-2020, 2020-2021 

en 2021-2022) wordt de kennis die in de verschillende onderzoeken opgebouwd 

wordt, zo snel mogelijk beschikbaar gemaakt. Dit betekent dat er tijdens de 

uitvoering van de onderzoeken uitwisseling plaatsvindt tussen de betrokken scholen 

over het verloop, dat er zo snel mogelijk gerapporteerd wordt over de resultaten en 

dat er ook professionaliseringstrajecten worden ingericht. Dit alles wordt door de 

regisseur ondersteund. 

2.2 Vergelijkend onderzoek 

Er bestaan nog veel vragen over hoe achterstanden in het algemeen het beste 

voorkomen en bestreden kunnen worden. In het vergelijkend onderzoek gaat het 

specifiek om de vraag wat we kunnen leren van de praktijk van scholen met 

onderwijsachterstanden. Een belangrijke vraag van scholen is wat maakt dat 

sommige scholen goed in staat zijn onderwijsachterstanden te verkleinen, en wat 

maakt dat andere scholen dat minder goed lukt. Voor het vergelijkend onderzoek 

dient een brede groep scholen benaderd te worden, om een zo volledig mogelijk 

beeld te schetsen. 

 

Het vergelijkend onderzoek dient een kwalitatief duidend beeld te geven van de 

schoolverschillen op scholen met onderwijsachterstandenproblematiek. Uit het 

onderzoek moet een beter beeld komen van effectieve aanpakken voor het 

bestrijden van onderwijsachterstanden. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om de 

vraag welke interventies effectief zijn, maar om de integrale aanpak van scholen bij 

het bestrijden van onderwijsachterstanden. Ook dient het vergelijkend onderzoek 
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een beeld te geven van de kenmerken van succesvolle en minder succesvolle 

scholen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het schetsen van portretten 

van scholen die met het uitvoeren van dezelfde interventie achterstanden pogen te 

bestrijden, maar toch andere resultaten bereiken. 

 

Het vergelijkend onderzoek is onderdeel van het R&D-programma, en wordt 

uitgevoerd door het consortium dat de regiefunctie uitvoert. Het consortium dient 

voor het vergelijkend onderzoek aansluiting te zoeken bij bestaand onderzoek en 

mogelijk uit te zetten onderzoek bij onder andere het CPB en de inspectie. Ook 

dienen praktijkprofessionals te worden betrokken bij zowel de opzet van het 

onderzoek als de analyse van de resultaten. Scholen kunnen bijvoorbeeld worden 

gevraagd mee te denken over verschillende effectmaten of over de interpretatie van 

de resultaten, zodat de bevindingen relevant zijn voor het brede onderwijsveld. 

 

Omdat de indicatoren voor leerlingen met een (potentiële) achterstand veranderen, 

zal de financiering voor individuele scholen wijzigen. Daarbij is het ook onduidelijk 

wat scholen op dit moment precies doen met het geld dat ze vanuit het 

onderwijsachterstandenbudget ontvangen in de lumpsum. Onderdeel van het 

onderzoek is om verder in kaart te brengen hoe scholen hun achterstandsmiddelen 

inzetten, en zicht te krijgen op de kosten van individuele interventies in verhouding 

tot de ontwikkelwinst die ze opleveren voor leerlingen. 

2.3 Plan van aanpak 

Aanvragen voor financiering dienen te bestaan uit een plan van aanpak voor het 

uitvoeren van de regiefunctie. Hierin dienen zij te beschrijven hoe zij van plan zijn de 

voortgang van de verschillende onderdelen van het R&D-programma te bewaken, de 

verbinding tussen het onderzoek en de deelnemende partijen te leggen, en af te 

stemmen met de coördinator van het monitorings- en beleidsevaluatieprogramma. 

Ook dienen zij in het plan van aanpak te beschrijven hoe zij van plan zijn scholen bij 

het programma te betrekken, en hoe zij van plan zijn invulling te geven aan de 

aansturende rol in het programma voor kennisdeling. 

 

Daarnaast dienen aanvragers een onderzoeksplan op te stellen voor het vergelijkend 

onderzoek. Hierin dienen in elk geval de onderzoeksopzet en methodologie 

beschreven te worden, de aansluiting bij bestaand onderzoek en een plan voor 

werving van scholen voor het onderzoek. 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

 

Aanvragen kunnen worden ingediend door (consortia van) onderzoeksinstellingen die 

gelieerd zijn aan universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere 

onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. 

Onderwijsinstellingen en onderwijsadviesinstellingen mogen deel uitmaken van het 

consortium. 

 

Binnen de aanvragende instelling of het consortium is, naast inhoudelijke expertise 

op het gebied van onderwijsachterstanden en het basisonderwijs, voldoende 

methodologische expertise aanwezig. Daarnaast is kennis van het veld vereist, 

evenals het hebben van een netwerk daarbinnen.  

 

Een instelling mag maximaal eenmaal indienen in deze subsidieronde, hetzij als 

hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager. 

 

Binnen een consortium dient één persoon aangewezen te worden die als 

hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoek optreedt. De projectleider is dus 

dezelfde persoon als de hoofdaanvrager. Deze persoon dient het voorstel in via 

ISAAC, het elektronische indiensysteem van NWO, ontvangt alle berichten van het 

NRO die voor het consortium bedoeld zijn tijdens de beoordelingsprocedure, en is na 

eventuele toekenning aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het door het NRO te 

financieren onderzoeksproject. 

 

Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat leden van de programmaraden, 

programmacommissies en de Stuurgroep van het NRO niet van deelname aan de 

subsidieronde uitgesloten zijn. Zij vallen onder de geldende definities van 

‘aanvrager’. In de beoordelingsprocedure is, conform de Gedragscode 

Belangenverstrengeling NWO, waarborging voor het omgaan met mogelijke 

betrokkenheid van leden van de programmaraden, programmacommissies en de 

Stuurgroep van het NRO ingebouwd. Leden van de beoordelingscommissie 

daarentegen kunnen niet tevens aanvrager in dezelfde ronde zijn. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Voor deze subsidieronde “Regie R&D-programma Onderwijsachterstandenbeleid” is 

een totaalbudget van € 500.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden 

ingediend met een looptijd van 4 jaar.   

 

Er is maximaal € 500.000 euro per aanvraag beschikbaar. De programmaraad kan 

hier op beleidsmatige gronden van afwijken (zie paragraaf 4.2.3). 

 

Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project 

verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk 

gemotiveerd te worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten 

van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn. 
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3.2.1 Personele kosten 

Subsidie kan worden aangevraagd voor de salariskosten van voor het onderzoek aan 

te stellen personeel. Het betreft in elk geval de salariskosten van wetenschappelijk 

personeel en incidenteel die van niet-wetenschappelijk personeel. Voor de personele 

kosten wordt onderscheid gemaakt in personeel aan onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen gefinancierd met publieke middelen en personeel aan overige 

organisaties. 

3.2.1.1 Personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen gefinancierd met publieke 

middelen (waaronder universiteiten, middelbaar of hoger beroepsonderwijs, 

instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie, instellingen voor primair en 

voortgezet onderwijs)  

Voor personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen gefinancierd met publieke 

middelen wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

 Overig personeel 

Overig personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen gefinancierd met publieke 

middelen, waaronder personeel met een vast dienstverband, moeten uitgaan van de 

volgende maximale tarieven (uur/dag) gebaseerd op de Handleiding 

Overheidstarieven 2017: 

Secretariaat  € 53/424 

Junior/onderzoeksassistentie WP en NWP/docenten € 72/576 

Medior/universitair docenten/docent-onderzoekers € 87/696 

Senior/universitair hoofddocenten € 95/760 

Directie/hoogleraar/lector € 119/952 

De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het kostendekkend tarief inclusief de hierbij 

geldende opslagen. Het kostendekkend tarief omvat het gemiddeld bruto salaris 

inclusief verwachte loonontwikkeling, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, 

werkgeverslasten plus een opslag voor overhead. 

3.2.1.2  Personeel aan overige organisaties 

Personeel aan overige organisaties moet uitgaan van de volgende maximale tarieven 

(uur/dag) gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2017: 

Ondersteuning € 55/440 

Junior € 81/648 

Medior € 130/1.040 

Senior/directie € 139/1.112 

 

De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het kosten-plus tarief exclusief btw, 

inclusief de hierbij geldende opslagen. Het kosten-plus tarief omvat het gemiddeld 

bruto salaris inclusief verwachte loonontwikkeling, vakantie-uitkering, 

eindejaarsuitkering, werkgeverslasten, een opslag voor overhead plus een 

winstopslag.  

 

Op www.nro.nl/projectbeheer is de Handleiding Overheidstarieven 2017 te vinden 

met hierin een nadere toelichting op bovenstaande tarieven. 

 

http://www.nro.nl/projectbeheer
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In de aanvraag dient te worden aangegeven hoe de aangevraagde personele kosten 

verdeeld worden over de verschillende leden van het consortium (indien van 

toepassing) met de overwegingen achter deze verdeling. In de aanvraag worden per 

type personeel de dagtarieven opgenomen met een maximum van bovenstaande 

tarieven; een lager tarief mag worden opgenomen. Deze tarieven zijn vervolgens 

bindend. Dit betekent dat de in de aanvraag op te nemen uurtarieven worden 

aangehouden bij een eventuele toekenning en uiteindelijke subsidievaststelling. 

 

De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de verdeling van het budget over de 

leden van het consortium. Ten behoeve van de samenwerking tussen de 

consortiumpartners en ter voorkoming van de afdracht van btw kan een 

overeenkomst worden opgesteld. Voor een voorbeeld van een dergelijke 

kostendeelovereenkomst zie www.nro.nl/projectbeheer.  

3.2.2 Materiële kosten 

In een aanvraag kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van materiële kosten, 

zoals: 

 de aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur, 

gebruiksgoederen; 

 kosten voor het houden van enquêtes, het doen van experimenten en 

testonderzoek, en de aanschaf van databestanden; 

 reizen die noodzakelijk zijn in verband met het onderzoek; 

 studentassistentie; 

 kosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten, op 

toegankelijke wijze ter beschikking stellen van onderzoeksdata, 

kennisoverdracht en kennisbenutting.  

 

Uitsluitend kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het onderzoek zijn subsidiabel. Er 

kunnen derhalve bijvoorbeeld geen huisvestings-, overhead-, onderhouds- of 

afschrijvingskosten uit het materiële budget worden bekostigd. 

 

De kosten van apparatuur, van verbruiksgoederen of van administratieve of 

technische hulp die tot het gebruikelijke voorzieningenpakket van een 

onderzoeksinstelling gerekend moeten worden, en de kosten voor computergebruik 

bij rekencentra, alsmede voor het gebruik van laboratoria komen niet in aanmerking 

voor subsidiëring, tenzij het onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich 

meebrengt dat aantoonbaar uitgaat boven het normale gebruik. Daarnaast komen 

kosten voor begeleiding van een promovendus dan wel postdoc niet voor vergoeding 

in aanmerking. 

 

Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd te 

worden. 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

De deadline voor het indienen van aanvragen is 7 mei 2019, om 14:00 uur CE(S)T.  

 

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te 

voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for 

proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline zijn 

ingediend worden niet meegenomen in de procedure. 

http://www.nro.nl/projectbeheer
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3.4 Het opstellen van de aanvraag 

 Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC of 

vanaf de website van NWO (onderaan de webpagina van het betreffende 

financieringsinstrument). 

 Vul het aanvraagformulier in.  

 Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC. 

 

Het uitgangspunt bij het opstellen van een aanvraag wordt gevormd door deze call 

for proposals. 

 

Uw aanvraag dient in het Nederlands te worden opgesteld.  

 

Disciplinecodes 

Het is verplicht om in het aanvraagformulier een of meerdere disciplinecode(s) in te 

vullen die van toepassing is/zijn op het voorgestelde onderzoek. U kunt hiervoor 

alleen gebruik maken van de NWO-disciplinecodes, te vinden via 

www.nwo.nl/disciplinecodes.  Het is verplicht om deze informatie ook in ISAAC in te 

vullen in het tabblad “Algemeen” bij “Disciplines” voor u de aanvraag indient. 

In zowel het aanvraagformulier als ISAAC hoort daar in ieder geval altijd de 

disciplinecode voor “Onderwijswetenschappen” (41.90.00) tussen te staan. U zet in 

rangorde van boven naar onder de belangrijkste (sub)disciplines. 

3.5 Subsidievoorwaarden  

Op alle aanvragen zijn de NWO-subsidieregeling 2017 en het Akkoord bekostiging 

wetenschappelijk onderzoek van toepassing. 

Open Access 

Alle publicaties van onderzoek die zijn gefinancierd op basis van toekenningen 

voortvloeiend uit deze call for proposals dienen onmiddellijk (op het moment van 

publicatie) wereldwijd vrij toegankelijk te zijn (open access). Er zijn verschillende 

manieren voor onderzoekers om open access te publiceren. Voor open access 

publicaties in tijdschriften kan subsidie worden aangevraagd. 

Een uitgebreide toelichting hierop vindt u op www.nwo.nl/openscience. 

 

Projectresultaten moeten zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd, ook wanneer 

sprake is van te verwachten exploitatierechten. 

 

Datamanagement  

Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. Onderzoeksdata die 

voortkomen uit met publieke middelen gefinancierd onderzoek moeten zoveel 

mogelijk ‘vrij’ en duurzaam beschikbaar komen voor hergebruik door andere 

onderzoekers. Daarnaast is het belang van verantwoord datamanagement groot. 

Aanvragen dienen daarom te voldoen aan het datamanagementprotocol van NWO. 

Onderzoekers dienen in hun begroting ook rekening te houden met de personele en 

materiële kosten voor datamanagement. Dit protocol bestaat uit twee stappen:  

 

1. Datamanagementparagraaf 

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de uitgewerkte 

onderzoeksaanvraag. Onderzoekers dienen vier vragen te beantwoorden over 

datamanagement binnen hun beoogde onderzoeksproject. Zij worden dus gevraagd 

reeds voor aanvang van het onderzoek te bedenken hoe de verzamelde data 

geordend en gecategoriseerd moeten worden zodat zij vrij beschikbaar kunnen 

worden gesteld. Vaak zullen al bij het tot stand komen van de data en de analyse 

daarvan maatregelen getroffen moeten worden om opslag en deling later mogelijk 

http://www.nwo.nl/disciplinecodes
http://www.nwo.nl/openscience


9 

Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers / Regie R&D-programma Onderwijsachterstandenbeleid 

te maken. Onderzoekers kunnen zelf aangeven welke onderzoeksdata zij voor 

opslag en hergebruik relevant achten. 

 

2. Datamanagementplan 

Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de 

datamanagementparagraaf uit te werken tot een datamanagementplan. 

Het datamanagementplan is een concrete uitwerking van de 

datamanagementparagraaf. De onderzoeker beschrijft in het plan of gebruik 

gemaakt wordt van bestaande data of dat het om een nieuwe dataverzameling gaat 

en hoe de dataverzameling dan FAIR: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en 

herbruikbaar gemaakt wordt. 

Uiterlijk een maand na honorering van de aanvraag moet dat plan via ISAAC onder 

rapportages zijn ingediend bij het NRO. Het NRO keurt het plan zo snel mogelijk 

goed. Goedkeuring van het datamanagementplan door het NRO is voorwaarde voor 

de subsidieverlening. Het plan kan tijdens het onderzoek worden bijgesteld. 

 

Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op: 

www.nwo.nl/datamanagement. Daarnaast is informatie te vinden op de website van 

het Landelijk Coördinatiepunt Research Datamanagement: www.lcrdm.nl. 

 

NARCIS 

Bij aanvang van het onderzoek dient melding gemaakt te worden bij NARCIS, de 

Nederlandse onderzoekdatabank van Data Archiving and Networked Services 

(DANS) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Dit 

ten behoeve van opname van de onderzoeksbeschrijving in de databank van 

NARCIS: www.narcis.nl. Het onderzoek wordt dan na aanmelding binnen 5 

werkdagen opgenomen in NARCIS en krijgt daarbij een uniek onderzoeknummer 

(OND-nummer). Daarmee is het bekend voor andere onderzoekers. 

 

DANS 

Alle producten en tussenproducten, met name databestanden met 

onderzoeksgegevens die zich lenen voor meervoudig gebruik dienen, geschoond van 

de vertrouwelijke gegevens, de gerubriceerde gegevens en de gegevens waarvan op 

grond van de wet- en regelgeving het openbaar maken achterwege moet blijven, 

binnen drie maanden na publicatie van een rapport door de subsidieontvanger 

aangeboden te worden aan het online archiveringssysteem EASY van Data Archiving 

and Networked Services (DANS) van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 

(KNAW, i.c. www.easy.dans.knaw.nl), onder vermelding van het unieke OND-

nummer. Databestanden dienen voorzien te zijn van documentatie conform de 

richtlijnen van DANS. Na opname van de databestanden in EASY wordt een 

Persistent Identifier van het databestand toegekend door DANS. 

 

NCO 

Omvangrijke landelijk representatieve databestanden dienen ter beschikking te 

worden gesteld aan het CBS ten behoeve van het Nationaal Cohortonderzoek 

Onderwijs (NCO) dat onderdeel is van het NRO. Het NCO bepaalt of het wenselijk is 

dat deze verbinding met het NCO wordt gemaakt. Bij aanvang van het project wordt 

dit besproken met een van de coördinatoren van het NCO. Indien het NCO besluit 

om het bestand integraal onderdeel te laten zijn van het NCO, zullen instructies en 

handleidingen worden verstrekt op basis waarvan de dataverzameling kan worden 

aangepast en informatie kan worden verstrekt aan de respondenten. 

Nagoya Protocol 

Het Nagoya Protocol is op 12 oktober 2014 van kracht gegaan en zorgt voor een 

eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van 

genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor 

hun onderzoek gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen 

http://www.nature.com/articles/sdata201618
http://www.nwo.nl/datamanagement
http://www.lcrdm.nl/
http://www.narcis.nl/
http://www.easy.dans.knaw.nl/
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zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol (www.absfocalpoint.nl). NWO 

gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol 

nemen. 

Na toekenning 

Uiterste startdatum 

Een toegekend project dient uiterlijk drie maanden na de toekenning te beginnen, 

anders kan het subsidiebesluit worden ingetrokken. 

 

Voor de start van het project stuurt u de volgende startdocumenten toe aan het 

NRO: 

- Een volledig ingevuld en ondertekend projectmeldingsformulier (PMF); 

- Een formulier ‘intentieverklaring’ ondertekend door alle partners in het 

consortium.  

U kunt alle documenten downloaden via www.nro.nl/projectbeheer. 

 

De datum waarop de eerste uitvoerder daadwerkelijk wordt aangesteld, beschouwt 

NRO als werkelijke startdatum van het onderzoek en zal als zodanig in de 

administratie worden opgenomen. 

 

Startgesprek 

Het project zal aanvangen met een startgesprek met het NRO-bureau en een 

begeleidingscommissie met betrokkenen vanuit beleid, praktijk en wetenschap voor 

afstemming over de onderzoeksopzet en de beoogde opbrengsten. 

 

Tussentijdse wijzigingen melden 

Op de hoofdaanvrager van wie een project is gehonoreerd rust de verplichting om, 

conform de algemene subsidievoorwaarden, eventuele afwijkingen in de planning of 

uitvoering van het onderzoek, onmiddellijk en met redenen omkleed voor te leggen 

aan het NRO-bureau. 

 

Voor budgetverschuivingen geldt dat een verschuiving tussen personeel en materieel 

en binnen personeel dient altijd te worden voorgelegd aan het NRO. Een 

verschuiving binnen het materieel budget behoeft alleen te worden voorgelegd 

indien: 

 de verschuiving gevolgen heeft voor de inhoud, planning en/of beoogde opbrengsten 

van het onderzoek;  

 de verschuiving groter is dan 20% van het totale materieel budget of groter is 

dan 5.000 euro. 

 

Monitoring voortgang onderzoek 

Halverwege de looptijd van het onderzoek dient de hoofdaanvrager verslag te doen 

van het tot dan toe uitgevoerde onderzoek. Tevens dient de hoofdaanvrager aan te 

geven hoe het onderzoek gedurende de resterende looptijd zal worden uitgevoerd. 

 

Tijdens het traject vindt regelmatig overleg plaats tussen de aanvragers en de 

begeleidingscommissie. Het NRO monitort in samenspraak met deze 

begeleidingscommissie de voortgang en evalueert de resultaten van het 

gesubsidieerde onderzoek op basis van de in de aanvraag vermelde planning en 

beoogde opbrengsten. Indien hierop een afwijking wordt geconstateerd, behoudt de 

programmaraad zich het recht voor betaling van tranches aan te houden, en de 

subsidie lager vast te stellen en / of in te trekken. 

 

Daarnaast verlangt het NRO dat gedurende de looptijd, en tot twee jaar na de 

looptijd van het project, iedere publicatie of andere vorm van output volgens het 

Standaard Evaluatie Protocol (SEP) afzonderlijk wordt geregistreerd in ISAAC; het 

http://www.nro.nl/projectbeheer
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elektronische indiensysteem van NWO op www.isaac.nwo.nl. Daar is een uitgebreide 

beschrijving te vinden van de stappen voor het registreren van producten in ISAAC. 

 

Om resultaten zo snel mogelijk beschikbaar te maken plaatst het NRO definitieve 

inhoudelijke eindrapportages direct op de website. Dit kan gevolgen hebben voor 

eventuele toekomstige wetenschappelijke publicaties. 

 

Kennisbenutting 

Het NRO zal tussentijds, via de projectleider, nauw contact houden met het 

consortium en ondersteuning bieden bij het verhogen van de bruikbaarheid en 

verspreiding van de resultaten van het onderzoek. 

 

In de Handleiding Kennisbenutting wordt nader toegelicht wat van uitvoerders wordt 

verwacht op het gebied van kennisbenutting en welke ondersteuning het NRO daarbij 

kan bieden. Deze handleiding is te downloaden via https://www.nro.nl/kennis-

verspreiden/handleiding-kennisbenutting/. 

 

Beoordeling output 

Het onderzoek is pas succesvol afgerond als minimaal de in de aanvraag genoemde 

output ter beschikking is gesteld en is goedgekeurd door de programmaraad. Indien 

uw project succesvol is afgerond zal de output op de website worden gepubliceerd. 

 

Presentatie projecten 

Regelmatig zal het NRO bijeenkomsten beleggen waar onderzoeken die zijn 

gehonoreerd gepresenteerd worden. Daarmee beoogt het NRO, conform de missie, 

bij te dragen aan het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. Uitvoerders van 

dit project worden geacht om aan de bijeenkomsten een bijdrage te leveren indien 

vanuit het NRO gewenst. Daarnaast wordt van de uitvoerders gevraagd om, in 

overleg met het NRO, hun onderzoek te presenteren op andere bijeenkomsten in 

relatie tot het thema van het onderzoek. 

 

Eindverslag en financiële verantwoording 

Uiterlijk binnen drie maanden na afronding van het onderzoek dient de 

hoofdaanvrager een eindverslag en een financiële verantwoording in via ISAAC. Alle 

tot dan toe in het kader van het project gerealiseerde en in de aanvraag genoemde 

output dient de hoofdaanvrager tevens afzonderlijk te registreren in ISAAC. Na 

goedkeuring van het eindverslag wordt de subsidieperiode afgesloten en de 

definitieve subsidie vastgesteld. 

3.6 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via ISAAC, het elektronisch 

aanvraagsysteem. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in 

behandeling genomen.  

 

Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC-

account in te dienen. Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient 

deze dat minimaal een week voor het indienen aan te maken. Dit is om eventuele 

aanmeldproblemen nog op tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al 

een ISAAC-account heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken om een 

nieuwe aanvraag in te dienen. 

 

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te 

voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for 

proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden 

ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

http://www.isaac.nwo.nl/
https://www.nro.nl/kennis-verspreiden/handleiding-kennisbenutting/
https://www.nro.nl/kennis-verspreiden/handleiding-kennisbenutting/
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Wanneer een hoofd- en/of medeaanvrager bij een organisatie werkt die niet is 

opgenomen in de database van ISAAC, kan dit gemeld worden via 

relatiebeheer@nwo.nl. De organisatie zal dan worden toegevoegd. Aangezien enige 

dagen nodig zijn om het verzoek te verwerken, dient dit uiterlijk een week voor de 

deadline gemeld te worden. 

 

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de 

ISAAC-helpdesk, zie paragraaf 5.1.2. 

mailto:relatiebeheer@nwo.nl
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in 

behandeling genomen kan worden. Hiervoor worden de voorwaarden zoals 

beschreven in hoofdstuk 3 van deze call for proposals toegepast. 

 

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken 

NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van toepassing.  

 

De datamanagementparagraaf in de aanvraag wordt niet beoordeeld en derhalve ook 

niet meegewogen in de beslissing om een aanvraag al of niet toe te kennen. De 

commissie kan wel advies geven met betrekking tot de datamanagementparagraaf. 

Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de paragraaf uit te werken in 

een datamanagementplan. Aanvragers kunnen hierbij gebruik maken van het advies 

van de commissie.  

 

NRO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze kwalificatie 

wordt aan de aanvrager bekend gemaakt bij het besluit over al dan niet toekennen 

van subsidie.  

 

De kwalificatie kent de volgende categorieën: 

 excellent 

 zeer goed 

 goed 

 ontoereikend 

 

Voor meer informatie over de kwalificaties zie: http://www.nwo.nl/kwalificaties. 

 

In deze subsidieronde is gekozen voor een procedure met uitgewerkte aanvragen. 

 

De procedure bestaat uit de volgende stappen: 

 Indiening van intentieverklaringen 

 Indiening van aanvragen  

 In behandeling nemen van de aanvragen 

 Voorselectie (optioneel) 

 Preadvisering beoordelingscommissie 

 Interviews door de beoordelingscommissie 

 Beoordeling door de beoordelingscommissie 

 Besluitvorming programmaraad 

 

Vanwege de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise is besloten gebruik te 

maken van de mogelijkheid gegeven bij artikel 2.2.4 van de NWO Subsidieregeling 

2017 om een afwijkende selectieprocedure te volgen ten aanzien van advisering, 

beoordeling en besluitvorming. Deze afwijking houdt in dat de beoordelingsprocedure 

zonder inschakeling van referenten zal worden uitgevoerd. 

 

Op grond van het tijdpad en de gevraagde expertise van de aanvragers is besloten 

gebruik te maken van de mogelijkheid bij artikel 2.2.6. van de NWO Subsidieregeling 

2017 om interviews te houden met de aanvragers. 

 

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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Indiening van intentieverklaringen  

Door middel van een intentieverklaring geeft u aan dat u een aanvraag wilt indienen 

voor deze call for proposals. De intentieverklaring is daarnaast bedoeld om de 

aanvragers en het bureau te informeren over het aantal aanvragen ten behoeve van 

volgende stappen in de procedure. Voor indiening van de intentieverklaring is een 

standaardformulier beschikbaar. Intentieverklaringen dienen uiterlijk 16 april 2019, 

14.00 uur via ISAAC ingediend te zijn. Het indienen van een intentieverklaring is 

verplicht. Het is tevens verplicht om bij de intentieverklaring definitieve opgave te 

doen van de namen van hoofdaanvrager en medeaanvragers. U kunt hier niet meer 

van afwijken in het aanvraagformulier. Ontvangst van de intentieverklaring zal 

bevestigd worden aan de hoofdaanvrager. Het is mogelijk om een intentieverklaring 

in te trekken. U wordt gevraagd om dit via e-mail aan het NRO kenbaar te maken, 

en wanneer de verklaring via ISAAC is ingediend in ISAAC terug te trekken.  

Indiening van aanvragen  

Voor indiening van het voorstel is een standaardformulier beschikbaar. Aanvragers 

dienen zich te houden aan de in dit formulier opgenomen vragen en de toelichting 

hierop, alsmede aan de richtlijnen voor het maximale aantal woorden en pagina’s.  

 

Volledig ingevulde aanvraagformulieren dienen uiterlijk 7 mei 2019, 14.00 uur via 

ISAAC ingediend te zijn. Na genoemd tijdstip is indiening niet meer mogelijk. Na 

ontvangst van de aanvraag ontvangt de indiener hiervan een bevestiging.  

In behandeling nemen van de aanvragen 

Zo spoedig mogelijk na indiening van het voorstel krijgt de hoofdaanvrager bericht 

over het al dan niet in behandeling nemen van de aanvraag. Het NRO-secretariaat 

bepaalt dat aan de hand van een aantal administratief-technische criteria. Deze 

staan vermeld in paragraaf 4.2.1. Een aanvraag die niet voldoet aan een van de 

genoemde criteria, wordt niet in behandeling genomen. 

Voorselectie (optioneel) 

Bij grote aantallen uitgewerkte aanvragen kan de programmaraad ervoor kiezen om 

een voorselectie te houden (art. 2.2.3 NWO Subsidieregeling). Hierbij is het aantal 

ingediende aanvragen minimaal vier maal groter dan het aantal honoreringen. Bij 

een voorselectie worden de aanvragen globaal op de beoordelingscriteria beoordeeld. 

De beoordelingscommissie geeft de aanvrager gelegenheid tot wederhoor en 

adviseert vervolgens de programmaraad. Vervolgens besluit de programmaraad de 

minder kansrijke aanvragen terzijde te schuiven. 

Preadvisering beoordelingscommissie 

Elke aanvraag wordt allereerst voor commentaar voorgelegd aan leden van de 

beoordelingscommissie (de preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk een 

inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op het voorstel. Zij formuleren dit 

commentaar aan de hand van de beoordelingscriteria, die vermeld staan in paragraaf 

4.2.2. Daarnaast geven de preadviseurs voor elk hoofdcriterium een score. De 

preadviseurs mogen niet betrokken zijn bij de aanvragen waarover zij adviseren. 

Weerwoord  

De hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag en 

krijgt de gelegenheid een weerwoord te formuleren tijdens het interview. Indien de 

teneur van de preadviezen overwegend negatief is, wordt de aanvrager(s) dringend 

aangeraden om de aanvraag terug te trekken. De kans op een positieve beoordeling 

is over het algemeen namelijk klein bij overwegend negatieve preadviezen. Indien  

besloten wordt de aanvraag terug te trekken, dan dient de hoofdaanvrager dit zo 

snel mogelijk schriftelijk aan het NRO-bureau te melden. 
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Beoordeling door de beoordelingscommissie  

De aanvragen, preadviezen en schriftelijk of mondeling weerwoorden fungeren als 

startpunt voor de bespreking door de beoordelingscommissie. De 

beoordelingscommissie wordt door de NCO-programmacommissie ingesteld en 

gekozen op basis van expertise en niet-betrokkenheid bij de aanvragen.  

 

De commissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op voor 

de programmaraad over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen, uitgaande van 

de beoordelingscriteria. Dit advies wordt ook voorgelegd aan het ministerie van 

OCW. Het voorstel als geheel dient ten minste als goed, en alle criteria ten minste 

als goed beoordeeld te worden om in aanmerking te komen voor honorering. 

Besluitvorming door de programmaraad 

Het advies van de beoordelingscommissie wordt door de programmaraad getoetst. 

Vervolgens stelt deze de definitieve kwalificaties vast en besluit hij welke aanvraag 

voor honorering in aanmerking komen. Er kan één aanvraag gehonoreerd worden. 

Daarbij kan de programmaraad beleidsmatige overwegingen in aanmerking nemen 

(zie paragraaf 4.2.3). 

Bezwaar en beroep 

Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van de 

subsidieronde Coördinatie en regie monitorings- en beleidsevaluatieprogramma 

onderwijsachterstandenbeleid staan, waar van toepassing, de geldende bezwaar- en 

beroepsprocedures open. 

 

Tijdpad 

16 april 2019, 14.00 uur Deadline indiening intentieverklaringen 

7 mei 2019, 14.00 uur Deadline indiening aanvragen 

mei 2019 Preadviezen  

mei/juni 2019 Interviews en vergadering 

beoordelingscommissie 

juni 2019  Besluit programmaraad 

juni/juli 2019  NRO informeert de indieners over het besluit 

  

 

Aanpassingen procedure  

Het kan zijn dat het NRO het noodzakelijk acht om tijdens de lopende procedure nog 

aanpassingen in de werkwijze of het tijdpad van deze subsidieronde aan te brengen. 

Eventuele aanpassingen in de procedure zullen aan de aanvragers worden 

gecommuniceerd. 

4.2 Criteria 

4.2.1 Formele ontvankelijkheidscriteria 

Om in aanmerking te komen voor toelating tot de beoordelingsprocedure dient 

iedere aanvraag te voldoen aan een aantal formele voorwaarden, zoals hieronder 

beschreven. Aanvragen zullen eerst op deze voorwaarden worden getoetst. Alleen 

aanvragen die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, zullen tot de 

beoordelingsprocedure worden toegelaten: 

 De intentieverklaring is tijdig en via ISAAC ingediend. 

 De aanvraag is ingediend door een instelling die of een consortium dat aan de 

gestelde eisen voldoet. 

 Het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, 

juist, compleet en volgens de instructies ingevuld. 

 De aanvraag is ingediend op de wijze die door het NRO is aangegeven. 
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 De aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager. 

 De aanvraag is tijdig ingediend. 

 De aanvraag is in het Nederlands opgesteld. 

 De aanvraag is helder en navolgbaar opgesteld. 

 De aanvraag valt binnen de thematiek van deze call for proposals. 

 Het budget is volgens de richtlijnen in de call for proposals vastgesteld. 

 De periodes waarover subsidie wordt aangevraagd zijn passend bij hierboven 

aangegeven looptijden van de drie onderdelen van de call for proposals. 

4.2.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria 

De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld 

aan de hand van de volgende criteria:  

 

1. Praktijkervaring van het consortium (weegt 40% mee in de eindscore) 

2. Onderzoekservaring van het consortium en plan van aanpak (weegt 40% mee in 

de eindscore) 

3. Kwaliteit onderzoeksplan (weegt 20% mee in de eindscore) 

 

De criteria hebben de volgende onderliggende onderdelen.  

 

1. Praktijkervaring van het consortium (40%) 

Eisen aan het consortium als geheel 

 aantoonbare ervaring in de onderwijspraktijk; 

 aantoonbare kennis van het po-veld en het hebben van een netwerk daarbinnen; 

 aantoonbare expertise op het gebied van onderwijsachterstanden, mede blijkend 

uit publicaties, presentaties en kennisbenuttingsprestaties. 

 

Eisen aan de regiefunctie 

 aantoonbare expertise op het gebied van onderwijsachterstanden; 

 aantoonbare ervaring in de onderwijspraktijk; 

 aantoonbare kennis van het po-veld en het hebben van een netwerk daarbinnen; 

 visie van de aanvrager op onderwijsachterstanden. 

 

2. Onderzoekservaring van het consortium en plan van aanpak (40%) 

Eisen aan het consortium als geheel 

 aantoonbare expertise in het uitvoeren van het gevraagde onderzoek; 

 voorgestelde samenwerking binnen het consortium; 

 een adequate infrastructuur voor het onderzoek; 

 kwaliteit van het plan van aanpak voor het uitvoeren van de regiefunctie. 

 

Eisen aan de regiefunctie 

 visie van de aanvrager op de relatie tussen onderzoek en onderwijs; 

 ervaring met het aansturen en representeren van complexe projecten; 

 ervaring met implementatie van wetenschappelijke kennis in praktijk 

(vertaalslag). 

 

3. Kwaliteit van het onderzoeksplan (20%) 

 aansluiting van het onderzoek bij de doelen van het programma; 

 helderheid, volledigheid van de gekozen onderzoeksopzet, de methodologische 

uitwerking en de fasering van het onderzoek; 

 de aansluiting bij bestaand onderzoek en mogelijk uit te zetten onderzoek bij 

onder andere het CPB en de inspectie; 

 haalbaarheid van het onderzoek 

 raming van de aangevraagde personele en materiële middelen en de prijs-

kwaliteitsverhouding. 
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Weging van de criteria 

Het eerste criterium (Praktijkervaring van het consortium) telt voor 40% mee in de 

eindbeoordeling, het tweede criterium (Onderzoekservaring van het consortium) 

voor 40% en het derde criterium (Kwaliteit onderzoeksplan) 20%.  

 

De beoordeling per criterium, elk met het gewicht zoals hierboven aangegeven, 

resulteert in een eindkwalificatie waarbij het standaard kwalificatiesysteem van NWO 

wordt gehanteerd. De kwalificatiecategorieën zijn: 

 excellent 

 zeer goed 

 goed 

 ontoereikend 

 

Op alle criteria dient ten minste sprake te zijn van een kwalificatie ‘goed’ om in 

aanmerking te komen voor subsidietoekenning. 

4.2.3 Beleidsmatige overwegingen 

Bij de honorering van de voorstellen kan de programmaraad naast de 

kwaliteitscriteria ook de volgende beleidsmatige overwegingen in aanmerking 

nemen: 

- Budgettaire gronden. 
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over Regie R&D-programma Onderwijsachterstandenbeleid 

en deze call for proposals neemt u contact op met: 

 

Beleidsmedewerkers: 

dr. Nina Ouddeken 

T: 070 349 41 04, E: n.ouddeken@nwo.nl 

 

Sophie Brolsma MSc 

T: 070 349 41 91, E: s.brolsma@nwo.nl 

 

Secretariaat 

T: 070 – 344 05 14, E: ppo@nro.nl 

 

Contactpersoon Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Mw. Titia Zwarts 

E: t.m.zwarts@minocw.nl 

 

Contactpersoon PO-Raad 

Dhr. Sander Dankelman 

E: s.dankelman@poraad.nl 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC 

Op www.isaac.nwo.nl/help  vindt u de ISAAC-handleiding. Deze is als pdf te openen. 

In dit document vindt u algemene informatie over het gebruik van ISAAC en 

specifieke informatie voor aanvragers, referenten, commissieleden en projectleiders. 

 

Bij technische vragen betreffende het gebruik van ISAAC neemt u contact op met de 

ISAAC-helpdesk. Leest u eerst de handleiding voordat u de helpdesk om raad vraagt!  

 

Bereikbaarheid ISAAC-helpdesk: van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, 

telefoonnummer 020-3467179. Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse providers 

het bellen naar 020-3467179. U kunt uw vraag ook per e-mail sturen aan 

isaac.helpdesk@nwo.nl. U krijgt dan binnen twee werkdagen per e-mail antwoord. 

5.2 Overige informatie 

Het NRO verwerkt gegevens van aanvragers conform de NWO privacyverklaring.  

 

Na afronding van de subsidieronde zal het NRO aanvragers mogelijk benaderen voor 

een evaluatie van de procedure. 

 

Bijlage: conceptueel kader 

 

 

mailto:n.ouddeken@nwo.nl
mailto:s.brolsma@nwo.nl
mailto:ppo@nro.nl
mailto:t.m.zwarts@minocw.nl
mailto:s.dankelman@poraad.nl
http://www.isaac.nwo.nl/help
https://www.isaac.nwo.nl/documents/10180/38112/Handleiding_Externen+NL_20151117def.pdf/1f6da38b-7268-4fc4-8a0b-5097476a15d5
mailto:isaac.helpdesk@nwo.nl
https://www.nwo.nl/privacyverklaring
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6 Bijlage(n) 

6.1 R&D-Programma Onderwijsachterstandenbeleid: 

Naar een kennisintensief onderwijsachterstandenbeleid in het PO 

Inleiding 

 

Verschillende omgevingskenmerken van leerlingen kunnen van invloed zijn op 

schoolprestaties van leerlingen. Voorbeelden van factoren zijn het opleidingsniveau 

of het land van herkomst van de ouders, of de verblijfsduur van de moeder in 

Nederland. Kinderen waar één of meerdere factoren voor gelden hebben een grotere 

kans op onderwijsachterstanden: zij presteren mogelijk minder goed dan zij zouden 

kunnen. Het onderwijsachterstandenbeleid is erop gericht om deze achterstanden te 

verkleinen. Op dit moment is nog niet veel kennis beschikbaar over de wijze waarop 

de onderwijsachterstandsmiddelen worden ingezet in Nederland en wat hierbij de 

aanpakken zijn die leerlingen met een (potentiële) achterstand wegens hun 

omstandigheden zo goed mogelijk ondersteunen (zie het rapport van de 

interdepartementale werkgroep hierover: Min. van Fin., 2017). Daarom willen het 

ministerie van OCW en de PO-Raad de komende jaren een programma voor 

onderzoek, ontwikkeling en kennisdeling opzetten waarmee scholen ondersteund 

worden in de effectieve bestrijding van onderwijsachterstanden. Het NRO is 

gevraagd dit programma te coördineren en de financiering ervan te verzorgen met 

inachtneming van betrokkenheid van alle relevante partijen. 

  

Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen het plan van aanpak voor dit programma. Het 

is tot stand gekomen na een consultatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van 

onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk.1 Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk 

dat er al veel bekend is over de vraag hoe achterstanden in het algemeen het best 

voorkomen en bestreden kunnen worden. Het is de vraag of deze kennis op dit 

moment breed bekend is, wat de onderliggende mechanismen zijn en hoe deze 

uitwerken in verschillende contexten. Daarom zijn scholen in wisselende mate 

succesvol in het verkleinen van onderwijsachterstanden. De vertaling van generieke 

wetenschappelijke kennis naar toepassing in de praktijk van de school is complex. 

Terwijl wetenschappelijke effectiviteitsstudies zich richten op specifieke en 

afgebakende interventies en maatregelen is de uitdaging voor scholen om een 

integrale en weloverwogen keuze te maken, die past bij hun eigen specifieke en 

lokale situatie en die tot duurzame resultaten leidt. Dit vergt veel van het lerend en 

onderzoekend vermogen van de school. 

 

1. Van effectieve interventies naar integrale keuzes: het versterken van het 

leervermogen in de sector 

 

Om te bereiken dat onderzoek en ontwikkeling binnen scholen zoveel mogelijk in 

samenhang plaatsvinden en dat van kennis over onderwijsachterstandenbeleid 

                                                 

 

 
1 Tijdens een werksessie op 20 juni zijn we met verschillende betrokken partijen in gesprek gegaan 

over de opzet en inhoud van dit programma. Vertegenwoordigd waren deelnemers uit de praktijk 

van het onderwijs (schoolleiders, bestuurders) die kennis over en stevige ervaring met 

onderwijsachterstanden hebben en daarnaast ervaring hebben met een beleids- en 

onderzoeksmatige manier van werken, ervaren onderzoekers van universiteiten en hogescholen 

(met ervaring met zowel theoretisch als meer praktijkgericht onderzoek) en beleidsmedewerkers 

(vanuit OCW en vanuit de PO-raad). 

 



20 

Hoofdstuk 6: Bijlage(n) / Regie R&D-programma Onderwijsachterstandenbeleid 

maximaal gebruik gemaakt wordt, is een geïntegreerd R&D-programma nodig. De 

kern hiervan is dat er vier werkplaatsen onderwijsonderzoek2 worden opgezet 

waarbinnen door consortia van onderzoekers en onderwijsprofessionals gewerkt 

wordt aan onderzoek naar en ontwikkeling van interventies om achterstanden te 

bestrijden. In de werkplaatsen wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. De 

resultaten moeten dus relevant zijn voor een grotere groep dan alleen de scholen die 

in het consortium vertegenwoordigd zijn. Tegelijkertijd wordt een programma voor 

kennisdeling uitgevoerd waarin in dialoog met scholen zicht gegeven wordt op de 

verschillende mogelijkheden voor het verkleinen van onderwijsachterstanden.  

Om gebruik te kunnen maken van wat er al bekend is over dit thema wordt enerzijds 

een conceptueel kader ontwikkeld als startpunt voor het onderzoek en de 

kennisdeling, en anderzijds een verkenning uitgevoerd naar de mate van succes van 

scholen met onderwijsachterstanden en de relatie met kenmerken van die scholen. 

Voor het verder onderzoeken van werkzame factoren die uit de bevindingen in de 

werkplaatsen volgen, wordt flankerend onderzoek opgezet. 

 

Binnen dit geïntegreerde programma worden de volgende onderdelen 

onderscheiden. 

 

1. Voorstudie conceptueel kader 

 

Over de vraag hoe achterstanden in het algemeen het beste voorkomen en 

bestreden kunnen worden is al veel bekend, maar het ontbreekt aan een handzaam 

en praktisch conceptueel kader dat de basis kan vormen voor de kennisdeling en 

dialoog met scholen en dat inhoudelijk richting geeft aan het uit te zetten 

onderzoek. Dit kader zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. 

 

2. Kennisdeling en onderwijsontwikkeling in dialoog met scholen 

 

Een belangrijk onderdeel van het programma is kennisdeling in dialoog met scholen. 

Omdat de indicatoren voor leerlingen met een (potentiële) achterstand veranderen, 

zullen er nieuwe scholen met (potentiële) achterstandsleerlingen bijkomen. Zoals 

eerder gesteld is het daarbij ook onduidelijk wat scholen op dit moment precies doen 

met het geld dat ze vanuit het onderwijsachterstandenbudget ontvangen in de 

lumpsum. Dit moet verder in kaart worden gebracht. Het is daarbij belangrijk bij 

scholen bewustwording te creëren van de inzet van achterstandsgelden en effectieve 

manieren om achterstanden te bestrijden. Omdat het onderwerp niet bij alle scholen 

en besturen in even grote mate leeft, is het bij kennisdeling van belang niet alleen 

informatie beschikbaar te stellen, maar ook actief scholen en besturen te informeren 

over het onderwerp. Daarnaast is het voor het onderzoek van belang om beter zicht 

te krijgen op de specifieke context van verschillende onderwijsachterstandsscholen. 

Waar zetten zij op in, wat zijn hun afwegingen en welke vragen leven er bij hen op 

het gebied van bestrijding van onderwijsachterstanden? Het gaat dus om 

wederzijdse kennisdeling- en onderwijsontwikkeling tussen programma en scholen, 

m.a.w. kennisdeling en onderwijsontwikkeling in dialoog. 

 

Voor deze kennisdeling en onderwijsontwikkeling in dialoog wordt een gefaseerde 

aanpak gekozen. In de aanloop van het programma (schooljaar 2018/2019) worden 

scholen actief benaderd om met hen in gesprek te gaan over de vraag wat scholen al 

doen, wat effectieve manieren zijn om onderwijsachterstanden tegen te gaan en hoe 

scholen hun aanbod verder kunnen ontwikkelen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden 

                                                 

 

 
2 Werkplaatsen onderwijsonderzoek zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen. Hierin zijn onderwijsinstellingen vertegenwoordigd en ten minste één 

universiteit en één hogeschool. 
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van het conceptuele kader dat in de voorstudie is ontwikkeld. Tegelijk wordt in deze 

gesprekken onderzocht wat de kennisvragen zijn die scholen hebben en wordt 

gepeild of zij interesse hebben om actief te participeren in het onderzoek. De 

gesprekken kunnen een goed zicht geven op de wensen en de mogelijkheden die 

scholen hebben. Deze inzichten kunnen gedeeld worden met de in paragraaf 2 

aangegeven landelijke regisseur en begeleidingscommissie en meegenomen worden 

in de activiteiten ter ondersteuning van de consortiumvorming voor werkplaatsen. 

Mogelijke witte vlekken – nog niet geadresseerde relevante onderzoeksonderwerpen 

– kunnen hierbij ook aan het licht komen. 

 

Gedurende de looptijd van het onderzoek (schooljaren 2019-2020, 2020-2021 en 

2021-2022) wordt de kennis die opgebouwd wordt, zo snel mogelijk beschikbaar 

gemaakt. Dit betekent dat er tijdens de uitvoering van het onderzoek uitwisseling 

plaatsvindt tussen de betrokken scholen over het verloop, dat er zo snel mogelijk 

gerapporteerd wordt over de resultaten en dat er ook professionaliseringstrajecten 

worden ingericht. Van alle onderzoeksconsortia wordt, naast het onderzoek en de 

onderwijsontwikkeling, verwacht dat zij een actieve rol zullen spelen in de 

kennisdelingsactiviteiten en dat zij daarvoor een plan maken. Daarnaast is een 

centrale kennisdelingsfaciliteit voorzien, die een coördinerende rol speelt. 

Uitgangspunt is dat leraren, schoolleiders en schoolbesturen zo actief mogelijk 

geïnformeerd worden en dat daarbij aangesloten wordt bij bestaande (regionale) 

overlegstructuren en bestaande professionele leergemeenschappen. Dit vanuit het 

besef dat tijd voor velen een beperkende factor is en dat professionele 

leergemeenschappen voor velen een belangrijke bron van kennis vormen. Daarnaast 

kan gebruik worden gemaakt van mogelijkheden tot netwerkvorming en ontmoeting 

op bijeenkomsten (congressen e.d.). Het kennisbenuttingsteam van het NRO stelt 

een plan van aanpak voor kennisbenutting op, en ook de landelijke regisseur speelt 

als schakel tussen het onderzoek en de onderwijspraktijk een actieve rol in 

kennisdeling.  

Tot slot zal een digitale kennisportal worden ontwikkeld, die op een toegankelijke 

manier de beschikbare kennis ontsluit over effectiviteit van interventies die 

onderwijsachterstanden tegengaan. Daarbij dient de Teaching and Learning Toolkit 

van de Education Endowment Foundation als inspiratie. Interventies zijn daarin 

thematisch georganiseerd en zowel kosten als bewijskracht worden inzichtelijk 

gemaakt. 

 

3. Drieslag in het onderzoek 

 

Het onderzoeksdeel van het programma valt uiteen in drie componenten, die in 

nauwe samenhang met elkaar ontwikkeld zullen worden. De opbrengsten van het 

onderzoek zullen zo snel mogelijk gedeeld worden met de praktijk. 

 

a) Vergelijkend onderzoek naar scholen met onderwijsachterstanden 

 

Dit onderzoek betreft de vraag wat we kunnen leren van de praktijk van scholen met 

onderwijsachterstanden. Een belangrijke vraag van scholen is wat maakt dat 

sommige scholen goed in staat zijn onderwijsachterstanden te verkleinen, en wat 

maakt dat andere scholen dat minder goed lukt. Hierbij zal aansluiting gezocht 

worden bij bestaand onderzoek en mogelijk uit te zetten onderzoek bij onder andere 

het CPB en de inspectie. Praktijkprofessionals worden betrokken bij zowel de opzet 

van het onderzoek als de analyse van de resultaten. Scholen worden bijvoorbeeld 

gevraagd mee te denken over verschillende effectmaten en over de interpretatie van 

de resultaten, zodat de bevindingen relevant zijn voor het brede onderwijsveld. 

 

b) Ontwikkelingsgericht en effectonderzoek binnen werkplaatsen onderwijsonderzoek 
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Om te voorkomen dat onderwijspraktijk en onderzoek niet goed op elkaar 

aansluiten, wordt er voor gekozen om praktijkgericht onderzoek uit te voeren binnen 

zogenaamde werkplaatsen onderwijsonderzoek: duurzame 

samenwerkingsverbanden tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Binnen deze 

onderzoekswerkplaatsen gaan scholen en onderzoekers met elkaar in gesprek over 

het onderzoek dat nodig is en bepalen ze gezamenlijk de wijze waarop het 

onderzoek wordt uitgevoerd. Het betreft een combinatie van ontwikkelingsgericht en 

effectonderzoek: in de werkplaatsen wordt gewerkt aan het (door)ontwikkelen van 

interventies voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Deze ontwikkeling 

dient gepaard te gaan met onderzoek naar de werkzaamheid van de 

(door)ontwikkelde interventie. Een belangrijke voorwaarde bij het onderzoek is dat 

de onderzoeksresultaten relevant zijn voor een bredere groep scholen en niet alleen 

voor de scholen die participeren in de werkplaats. Dit zal gemonitord worden en bij 

tekortkomingen kan besloten worden de financiering stop te zetten. Naast de 

scholen die intensief participeren in de werkplaatsen zal een bredere kring van 

geïnteresseerde scholen actief op de hoogte gehouden worden van de resultaten 

binnen de werkplaats, zodat zij hier in hun onderwijsontwikkeling van kunnen 

profiteren. 

 

c) Flankerend onderzoek voor opschaling van de bevindingen uit de onderzoekswerkplaatsen 

 

Het onderzoek binnen de onderzoekswerkplaatsen beperkt zich tot de deelnemende 

scholen. Om ervoor te zorgen dat de effecten van de interventies die in de 

werkplaatsen (door)ontwikkeld zijn, verder opgeschaald kunnen worden naar een 

grotere groep scholen en om te zorgen dat deze effecten steviger onderbouwd 

kunnen worden wordt flankerend onderzoek gedaan. Op basis van bevindingen in de 

werkplaats worden werkzame elementen geïdentificeerd, waarvan de verwachting is 

dat deze ook binnen andere scholen effectief kunnen zijn. Vervolgens wordt binnen 

een brede groep scholen onderzocht of de werkzame elementen inderdaad breder 

effectief zijn. Naast opschaling van de resultaten kan het flankerend onderzoek 

overkoepelende vragen adresseren die door de verschillende werkplaatsen worden 

gedeeld. Voorstel is om dit onderzoek uit te laten voeren door een 

samenwerkingsverband van de consortia uit de werkplaatsen. Omdat het flankerend 

onderzoek voort moet bouwen op vragen en inzichten die uit de werkplaatsen 

voortkomen, wordt de subsidie hiervoor een jaar na de subsidie voor de 

werkplaatsen uitgezet. Zodoende kan het onderzoeksvoorstel van de consortia 

worden beoordeeld op de aansluiting bij de bevindingen van de werkplaatsen. 

 

4. Een landelijke regisseur 

 

Er zal zo snel mogelijk een landelijke regisseur aangesteld worden met een stevige 

ervaring met zowel de onderwijspraktijk als het onderwijsonderzoek. De regisseur 

zorgt dat er voldoende voortgang wordt geboekt, haalt knelpunten tijdig op en lost 

deze op, en legt verbindingen tussen de verschillende onderdelen van het 

programma. De landelijke regisseur kan ook enthousiasmerend werken voor scholen 

en onderzoekers, bijvoorbeeld bij twijfel over bepaalde aanpakken. Gezien de 

verschillende taken van de regisseur kan dit werk ook als team worden verricht. 
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6.2 Ongelijke kansen in het onderwijs 

6.2.1 Begripsbepaling 

Van ongelijke onderwijskansen is sprake als de gemiddelde schoolprestaties van 

leerlingen die tot een bepaalde maatschappelijke groep of laag behoren, hardnekkig 

en aanmerkelijk achterblijven bij een maatschappelijk bepaalde norm, bijvoorbeeld 

het gemiddelde prestatieniveau van een leeftijdscohort (zie bijvoorbeeld Meijnen & 

Mulder, 2013; Onderwijsraad, 2007). Verondersteld wordt dat deze achterstand in 

schoolprestaties het gevolg is van sociale en culturele factoren die kenmerkend zijn 

voor deze groep, maar andere verklaringen, met name genetische, zijn niet 

uitgesloten. De aandacht richt zich vooral op groepen die onderscheiden kunnen 

worden naar sociaaleconomische status (meestal gedefinieerd als een combinatie 

van opleidingsniveau, status van het beroep en inkomen, maar soms ook alleen 

opleidingsniveau) of migratieachtergrond (waarbij onderscheid gemaakt kan worden 

naar verschillende typen migratie, land van herkomst en generatie). 

6.2.2 Verheffen of verzorgen? 

Onderwijsachterstandenbeleid staat in de traditie van verheffen, één van de vier 

hoofdfuncties van de verzorgingsstaat (WRR, 2006). Het is beleid gericht op groepen 

of deelpopulaties en heeft een emancipatorisch doel. Daarin verschilt 

onderwijsachterstandenbeleid principieel van individugerichte zorg en passend 

onderwijs, die in de traditie staan van een andere hoofdfunctie, namelijk verzorgen. 

In passend onderwijs richt de aandacht zich op individuele kinderen met speciale 

ondersteuningsbehoeften. Het doel is de leerling te ondersteunen tot een 

aanvaardbaar minimum niveau van vaardigheid is bereikt. Zorg wordt geboden aan 

elk kind dat dit nodig heeft ongeacht de hulpbronnen in het gezin. In praktijk is er 

overlap. Leerlingen met maatschappelijke achterstandsproblematiek zijn 

oververtegenwoordigd onder zorgleerlingen. Toch is de overlap niet zo groot, dat 

beide beleidsprogramma’s kunnen samenvallen (Oudgenoeg-Paz & Leseman, 2017). 

 

Er zijn sociaal-ethische en economische argumenten om beide perspectieven goed te 

blijven onderscheiden, op het niveau van beleid zowel als op het niveau van de 

onderwijspraktijk. Het sociaal-ethische argument betreft het recht op compensatie 

om een gelijk speelveld te creëren dat, ongeacht het eigen potentieel van kinderen, 

geldt als de omstandigheden waaronder sommige groepen kinderen opgroeien 

onvoldoende ondersteunend zijn voor de ontwikkeling als gevolg van de ongelijke 

verdeling van welvaart. Het economische argument houdt in dat het grootste 

maatschappelijke rendement op compenserende investeringen bereikt wordt door 

verbetering van de uitkomsten voor alle kinderen binnen deze groepen, niet alleen 

voor hen die ook als zorgkind zijn aangemerkt (Magnuson & Duncan, 2013). 

6.2.3 Ongelijke onderwijskansen: stand van zaken 

Verschillen in onderwijskansen in Nederland 

Driessen (2012) analyseerde gegevens over de taal- en rekenprestaties van 

leerlingen uit de jaargroepen twee en acht van de basisschool in drie opeenvolgende 

Prima-cohorten (1995, 1999 en 2003) en twee COOL-cohorten (schooljaren 
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2007/2008 en 2010/2011). Wat betreft taal- en leesvaardigheid maken tussen 1995 

en 2011 vooral kinderen met een migratieachtergrond een inhaalslag door in het 

basisonderwijs, terwijl kinderen van laagopgeleide Nederlandse ouders de 

achterstand eerder zien oplopen. Op taal- en leesgebied resteren er aan het einde 

van de basisschool nog altijd grote verschillen; voor rekenen-wiskunde zijn de 

verschillen naar migratieachtergrond vrijwel verdwenen. In een vergelijkbare 

analyse van recentere gegevens van het COOL-cohort over de periode 2007 t/m 

2014, concludeert Van Huizen (2018) dat de verschillen naar sociaaleconomische 

status in leerprestaties aan het einde van de basisschool eerder toe- dan afgenomen 

zijn, terwijl de verschillen naar migratieachtergrond, gecorrigeerd voor 

sociaaleconomische status, in het algemeen zijn afgenomen, maar minder sterk voor 

kinderen met een Marokkaanse en niet voor kinderen met een Turkse 

migratieachtergrond. 

Vroege en vroeg toenemende verschillen 

De wortels van kansenongelijkheid in het onderwijs gaan terug tot ver in de vroege 

kindertijd en deels zelfs tot in de periode van de zwangerschap. De effecten van 

armoede, onderstimulering en stressvolle levensomstandigheden, die samenhangen 

met een lage sociaaleconomische status of migratieachtergrond, werken door in de 

hersenontwikkeling en beïnvloeden de ontwikkeling van basale cognitieve en 

emotionele functies, zoals gevonden in onderzoek in verschillende landen (Hackman 

et al., 2010; Noble et al., 2015; Schoon et al., 2015; Shonkoff et al., 2012; 

Tomalski et al., 2013; Pillas et al., 2014). Buitenlands cohortonderzoek laat zien dat 

er al op een leeftijd van 22 maanden (Feinstein, 2003), of nog eerder, bij 7 

maanden (Passaretta & Skopek, 2018), verschillen bestaan in funderende taal- en 

cognitieve functies naar sociaaleconomische status of migratieachtergrond die in de 

loop van de eerste levensjaren alleen maar groter worden. In Nederland werden in 

het pre-COOL onderzoek op tweejarige leeftijd overeenkomstige verschillen in taal- 

en cognitieve vaardigheden naar sociaaleconomische status en niet-westerse 

migratieachtergrond gevonden (Leseman & Veen, 2016). 

Effecten van (vroeg) onderwijs 

Het gaan volgen van onderwijs dempt een verdere toename van de vroege 

verschillen, maar vaak wordt gevonden dat de verschillen bij aanvang van het 

basisonderwijs gedurende het basisonderwijs niet of nauwelijks kleiner worden. 

Farkas en Beron (2004) analyseerden data van het ELCS-K cohort in de Verenigde 

Staten. De verschillen in woordenschat tussen Euro- en Afro-Amerikaanse kinderen 

op driejarige leeftijd namen sterk toe tot aan vijfjarige leeftijd om daarna te 

stabiliseren. De verklaring is dat op vijfjarige leeftijd kinderen in de VS naar de 

kleuterschool gaan. Reardon (2010) liet met dezelfde data zien dat kinderen uit 

lagere sociaaleconomische milieus belang hebben bij maximale deelname (in termen 

van duur en daadwerkelijk aanwezige dagen) aan kleuter- en basisonderwijs om te 

voorkomen dat hun achterstanden verder oplopen. Gegevens uit de cohortstudie 

NEPS in Duitsland laten zien dat verschillen tussen kinderen naar 

sociaaleconomische status in de eerste twee levensjaren sterk toe nemen, maar 

vanaf twee à driejarige leeftijd niet meer, vermoedelijk door gebruik van 

kinderopvang en voorschoolse educatie. In het basisonderwijs nemen de verschillen 

eerder toe dan af. Passaretta en Skopek (2018 berekenen dat in Duitsland de 

prestatiekloof aan het begin van het voorgezet onderwijs al voor 60 à 70% vastligt 

in de voorschoolse periode. 

 

Ook het pre-COOL onderzoek in Nederland toonde een vroege kloof in taal- en 

cognitieve vaardigheden (Leseman & Veen, 2016; Leseman et al., 2017). Anders 
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dan in buitenlandse onderzoeken, bleek de vroege kloof tussen twee- en zesjarige 

leeftijd kleiner te worden. Van Huizen (2018) onderzocht hoe de aanvankelijke 

verschillen in schoolprestaties tussen bevolkingsgroepen zich ontwikkelen tussen 

groep twee en acht, gebruik makend van pre-COOL en COOL gegevens. Op het 

gebied van woordenschat en begrijpend lezen worden de verschillen nauwelijks 

kleiner. Het inhaaleffect in de voorschoolse periode draagt verreweg het meeste bij 

aan verkleining van de prestatiekloof. Op het gebied van rekenen-wiskunde zijn er in 

de basisschoolperiode wel inhaaleffecten. Dit betreft vooral kinderen met een 

Surinaamse, Antilliaanse of niet-Nederlandse westerse herkomst 

migratieachtergrond, maar niet of in veel mindere mate kinderen met een 

Marokkaanse of Turkse achtergrond, die van huis uit vaak anderstalig zijn. 

Ongelijkheid in schooladviezen in Nederland 

De Inspectie van het Onderwijs rapporteerde recent een aanzienlijke 

kansenongelijkheid bij de overgang naar het voortgezet onderwijs (Inspectie van het 

Onderwijs, 2018). Uit vergelijking van de schooladviezen bij gelijke schoolprestaties 

op de Eindtoetsen Basisonderwijs komt naar voren dat kinderen van laagopgeleide 

ouders en kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond vergeleken met 

andere kinderen vaker een advies onder hun niveau kregen en omgekeerd. 

Belangrijk is te bedenken dat ongelijke adviezen bij hetzelfde niveau van 

schoolprestaties in groep acht op kansenongelijkheid wijst die bovenop de 

kansenongelijkheid komt die al eerder is ontstaan. 

6.2.4 Onderwijsachterstanden en erfelijkheid 

Erfelijkheid van schoolprestaties en leervaardigheden 

In een recente meta-analyse van internationaal onderzoek met tweelingen vonden 

De Zeeuw et al. (2015) dat de erfelijke variantie in technisch lezen 73%, in 

begrijpend lezen 49%, in rekenen-wiskunde 57%, in taalvaardigheid 64% en in 

schoolprestaties in het algemeen 66% bedraagt. Voor Nederland waren deze 

percentages nog hoger. Erfelijkheid speelt niet alleen een rol in cognitieve 

vaardigheden maar ook bij persoonlijkheidskenmerken als extra- en introversie, 

neuroticisme, en internaliserend en externaliserend probleemgedrag, agressie en 

delinquentie (Buss & Plomin, 2014), en zelfregulatie (Beaver et al., 2008; Friedman 

et al., 2011). 

De ‘nature-nurture paradox’ 

De klassieke visie op nature en nurture komt neer op een additief statistisch model. 

De variantie in de populatie van een fenotypische eigenschap (P), zoals intelligentie 

of schoolprestaties, is de optelsom van de varianties die, onafhankelijk van elkaar, 

door genetische (G), unieke (E) en gedeelde omgevingsfactoren (C) worden bepaald. 

Er zijn verschillende onderzoeksresultaten die strijdig zijn met dit model. 

Onderzoeken met geadopteerde kinderen, bijvoorbeeld, tonen een hoge mate van 

erfelijkheid als het additieve model wordt toegepast en een kleine, verwaarloosbare 

inbreng van de gedeelde omgeving (het adoptiegezin, de sociale klasse van het 

adoptiegezin). Tegelijkertijd wordt er een sterk effect gevonden van het geadopteerd 

worden als zodanig. In een meta-analyse van adoptieonderzoek vonden Van 

IJzendoorn et al. (2005) sterke positieve effecten van adoptie op intelligentie en 

schoolprestaties ter grootte van 12 tot 18 IQ-punten. 

 



26 

Hoofdstuk 6: Bijlage(n) / Regie R&D-programma Onderwijsachterstandenbeleid 

Flynn (1987) vergeleek in een groot aantal landen de intelligentietestscores van 

opeenvolgende lichtingen dienstplichtige soldaten, verzameld als onderdeel van de 

militaire keuring. Door de normeringsvoorschriften van de eerste lichting toe te 

passen op de ruwe scores van volgende lichtingen vond Flynn voor Nederland een 

stijging van het gemiddelde performale IQ met 20 IQ-punten in een periode van 30 

jaar tussen 1952 en 1982. Genetische veranderingen in de populatie bieden geen 

verklaring. Oorzaken van het Flynn-effect zouden daarom brede maatschappelijke 

veranderingen zijn, zoals de toename van scholing, veranderingen in curricula op 

scholen, grotere nadruk op logisch redeneren en classificeren in het dagelijks leven. 

 

Verschillende genetisch informatieve onderzoeken hebben laten zien dat de effecten 

van erfelijkheid en omgeving kunnen variëren naar sociale klasse (e.g., Rowe et al., 

1999; Scarr-Salapatek, 1971; Turkheimer et al., 2003; Rhemtulla & Tucker-Drob, 

2012). Een vaak genoemde verklaring is dat erfelijkheid minder sterk tot uitdrukking 

komt als oorzaak van verschillen tussen individuen in intelligentie en andere 

uitkomstmaten die voor schoolsucces van belang zijn wanneer zij tot een lagere 

sociale klasse behoren en minder mogelijkheden hebben om hun genetisch 

potentieel te realiseren; de gedeelde omgeving komst juist als sterkere factor naar 

voren, maar gaat dan gepaard met lagere gemiddelde scores. 

Dickens-Flynn model: oplossing van de paradox? 

Een alternatief voor het additieve model is het interactieve model van Dickens en 

Flynn (Dickens & Flynn, 2001; Dickens, 2005). Hoewel het Dickens-Flynn model 

discussie heeft opgeroepen, zijn de gedachten erachter inmiddels breed 

geaccepteerd (De Kort et al., 2014; Meaney, 2009; Nisbett et al., 2012; Tucker-

Drob et al., 2013). Het model wijkt op drie fundamentele punten af van het 

additieve model. 

 

Het eerste uitgangspunt is dat genen en omgeving interacteren. Het genotype G 

transformeert zich tot fenotype P door interactie met de directe (‘proximale’) 

omgeving E van het genotype. Verondersteld wordt dat hierbij matching plaatsvindt: 

het genotype ‘selecteert’ als het ware omgevingen die het beste het genotype tot 

uitdrukking kunnen brengen (Scarr & McCartney, 1983; Beam & Turkheimer, 2013). 

Anders gezegd, het genotype en de proximale omgeving van het genotype zijn 

gecorreleerd. Deze veronderstelling is nodig om het effect van erfelijkheid te 

verklaren, dat als zodanig niet ter discussie staat. 

 

Het tweede uitgangspunt is dat de interactie van genotype en omgeving een 

dynamisch proces is dat zich over een langere tijd met terugkerende G x E 

interacties voltrekt. Dit uitgangspunt komt overeen met transactionele modelen van 

ontwikkeling (Sameroff & Fiese, 2000; Tucker-Drob et al., 2013). Stimulerend 

gedrag van ouders op t1 voorspelt grotere competentie van het kind op t2, de 

competentie van het kind op t2 voorspelt meer stimulerend gedrag van de ouders op 

t3, enzovoort (e.g., Lugo-Gil & Tamis-LeMonda, 2008; Huttenlocher et al., 2010). 

Een transactioneel systeem werkt als een versterker van beginverschillen. 

 

Het derde uitgangspunt is dat de directe omgevingen E waarmee het genotype 

interacteert en gecorreleerd is, zijn ingebed in en daarom mede bepaald worden 

door factoren in de wijdere, met anderen gedeelde omgeving C. De consequentie 

hiervan is dat via de proximale omgeving E, maar onafhankelijk van G, 

variantiebronnen C worden in gebracht in het proximale proces die de ontwikkeling 

van fenotype P mede beïnvloeden. Via de invloed van C op E is er sprake van 

effecten van de gedeelde omgeving op de ontwikkeling van het fenotype. 
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Het Dickens-Flynn model maakt het mogelijk het effect van het gemiddelde niveau 

van de gedeelde omgeving te onderzoeken. Hoewel in gedragsgenetisch onderzoek 

de gemiddelden van de variantiebronnen G, E en C om technische redenen op 0 

worden gezet, kan in theorie aan alle bronnen een gemiddelde anders dan 0 worden 

toegekend. Een significante verandering in de gedeelde omgeving, als gevolg van 

welvaartstijging, modernisering of toegenomen onderwijs, met een stimulerend 

effect op de intelligentie en andere vaardigheden kan gemodelleerd worden door een 

gemiddelde voor C > 0 te specificeren. Door versterkereffecten resulteert de 

verhoging van de gemiddelde omgevingskwaliteit in een verhoging van de 

gemiddelde waarde van fenotype P. 

 

De Kort et al. (2014) pasten het Dickens-Flynn model toe op Nederlandse 

tweelingdata met intelligentiemetingen over vier meetmomenten van 5.5 tot 12 jaar. 

Het longitudinale interactieve model past goed bij de geobserveerde data, evengoed 

als het additieve model, en geeft vergelijkbare schattingen van G, E en C. In een 

vervolganalyse met dit model met gesimuleerde data, introduceerden De Kort et al. 

(2014) een hypothetische verbetering van de gedeelde omgeving C. Onder 

realistische aannamen, genereerde het model een maximale stijging van de 

gemiddelde intelligentie op de leeftijd van 12 jaar van 1.17 SD, overeenkomend met 

de grootte van het Flynn-effect. 

 

Het Flynn effect staat voor de opmerkelijke stijging van de gemiddelde intelligentie 

tussen generaties die met veranderingen in de gedeelde omgeving samenhangen. 

Het Dickens-Flynn model kan ook een verklaring kan geven voor verschillen in 

intelligentie tussen bevolkingsgroepen en voor het effect van adoptie. Technisch 

gezien is er geen verschil met het schatten van gemiddelde intelligentiescores voor 

een subgroep met C = 0 en een andere subgroep met C > 0 (bijvoorbeeld 

geadopteerde kinderen vergeleken met hun niet geadopteerde biologische broertjes 

en zusjes die in ongunstige omstandigheden opgroeien) of een groep met C < 0 

(bijvoorbeeld een groep met continu ongunstige omstandigheden vanwege 

armoede). 

6.2.5 Omgevingsdeterminanten van ongelijke onderwijskansen 

Het model van Dickens en Flynn sluit aan op de bioecologische theorie van 

Bronfenbrenner (Bronfenbrenner & Ceci 1994; Bronfenbrenner & Morris, 2006). Het 

begrip proximaal proces in deze theorie duidt de interactie aan van het individu in 

elke fase van de ontwikkeling met de objecten, personen en symbolen in zijn of haar 

directe omgeving. Door deze zogenaamde proximale processen ontwikkelt het 

individu zich en worden de genetische potenties geactualiseerd. Proximale processen 

worden gekenmerkt door kwantiteit (duur, continuïteit, samenhang tussen 

contexten), kwaliteit (wederkerigheid, afstemming op het individu, ruimte voor 

initiatief) en inhoud (specifieke inhoudelijke ervaringen, kennis en vaardigheden). 

Op elk van deze dimensies kunnen verschillen bestaan tussen individuen en hun 

omgevingen, met gevolgen voor de ontwikkeling. 

Primaire effecten van gezin en buurt 

Voldoende kwaliteit en kwantiteit van de proximale processen waarin kinderen 

cognitieve vaardigheden en sociaal-emotionele competenties ontwikkelen, en 

inhoudelijke afstemming van deze processen op de verwachtingen van school en 

samenleving is cruciaal. Voor de primaire effecten van het gezin is in dit verband 

een ordenend kader voorgesteld door Conger en Donellan (2007). Zij onderscheiden 

het Family Stress Model (FSM), waarin vooral de rol van cumulerende risicofactoren, 

negatieve emoties en stress in het gezin centraal staan als verklaring van vroege 

verschillen in ontwikkeling met mogelijk lange-termijn gevolgen, en het Family 
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Investment Model (FIM), waarin de financiële, emotionele en educatieve 

investeringen van opvoeders in hun kinderen als belangrijkste bron van vroege 

verschillen wordt gezien. 

FSM: risicocumulatie, opvoedingsstress 

In verschillende onderzoeken is een vrijwel recht-evenredig negatief verband 

gevonden tussen het aantal risicofactoren waarmee een kind direct of indirect wordt 

geconfronteerd en de ontwikkelingsuitkomsten (Atzaba et al., 2004; Bradley & 

Corwyn, 2002; Samerof & Fiese, 2000; Shonkoff et al., 2012). Onderscheid wordt 

gemaakt tussen: (a) risico’s op het niveau van het kind zoals laag geboortegewicht, 

lastig temperament, en lage cognitieve vaardigheid; (b) risico’s op het niveau van de 

opvoeders en het gezin zoals huwelijksconflicten, eenoudergezin, het aantal 

kinderen,  sociaal isolement, armoede en ingrijpende levensgebeurtenissen; en (c) 

risicofactoren op het niveau van de buurt en de gemeenschap zoals het aandeel 

huishoudens onder de armoedegrens, vervuiling en geweld in de buurt. Voor 

migranten en leden van culturele minderheidsgroepen vormen ervaren 

marginalisatie en discriminatie extra risicofactoren (Emmen et al., 2013; Garcia Coll 

& Magnuson, 2000). Tegenover risicofactoren staan beschermende factoren. 

Opvoeders die in staat zijn om positieve emoties te handhaven ondanks 

cumulerende risico’s, en partners die elkaar steunen beschermen het kind 

(Ackerman et al., 1999). Ervaren sociale steun van familie, buurt en gemeenschap is 

een beschermende buffer tegen cumulerende risico’s. 

FIM: economisch, educatief en cultureel kapitaal 

De taalontwikkeling is sterk afhankelijk van het taalaanbod dat kinderen van jongs 

af aan krijgen, maar kan sterk verschillen naar opleidingsniveau, geletterdheid, en 

culturele leefstijl van de opvoeders (Hoff, 2013; Leseman et al., 2019). Verschillen 

in taalaanbod betreffen de hoeveelheid taal die kinderen in de loop van de tijd 

horen, maar ook de mate waarin het taalaanbod zeldzame en specifieke woorden 

bevat (Weizman & Snow, 2001; Rowe, 2012), complexe zinsconstructies 

(Huttenlocher et al., 2008; Leseman et al., 2019) en narratieve en verklarende 

tekststructuren bevat (Rowe, 2012; Scheele et al., 2012), wat kinderen voorbereidt 

op het ‘academische’ taalgebruik op school. Ook op het gebied van rekenvaardigheid 

en wiskunde bestaat er in gezinnen een informeel curriculum (Anders et al., 2012; 

Bradley & Corwyn, 2002; Tudge & Doucet, 2004). 

FIM: meertaligheid 

Over de effecten van meertalig opgroeien bestaan verschillende hypothesen. De 

psycholinguïstische hypothese (Barak & Bialystok, 2010; Blom et al., 2014) stelt dat 

meertaligheid positieve effecten heeft op de cognitieve vaardigheden, met name op 

zogenaamde executieve vaardigheden als gerichte aandacht, flexibiliteit en inhibitie, 

op het metalinguïstisch bewustzijn, en op communicatieve vaardigheden. De 

linguïstische interdependentiehypothese stelt dat de conceptuele kennis en hogere 

orde talige en cognitieve vaardigheden, zoals lees- en schrijfvaardigheid en 

vaardigheid in het gebruik van academische taal, die zijn verworven in de eerste 

taal, generaliseren naar de tweede taal, die daardoor op deze vlakken gemakkelijker 

verworven wordt (Cummins, 1991; Leseman et al., 2019). De distributie- of 

competitiehypothese, ten slotte, wijst erop dat wanneer er twee of meer talen 

verworven moeten worden het taalaanbod en de beschikbare leertijd over deze talen 

verdeeld moet worden, zodat afzonderlijk per taal minder aanbod en leertijd resteert 

(Leseman et al., 2019; Pearson et al., 1997; Place & Hoff, 2011; Scheele et al., 
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2010). Hoewel de totale woordenschat van tweetaligen in de eerste en tweede taal 

samen de totale woordenschat van eentaligen in hun taal vaak overtreft, is de 

kennis van elke taal apart vaak minder dan de kennis die eentaligen van hun taal 

hebben (Oller & Eilers, 2002; Patterson & Pearson, 2004). 

6.2.6 Effecten van schoolsamenstelling 

Effecten van schoolsegregatie 

Het Nederlandse onderwijs is sterk gesegregeerd, waarbij de segregatie naar 

sociaaleconomische status sterker is dan naar migratieachtergrond (Inspectie van 

het Onderwijs, 2018). Ladd et al. (2011) vergeleken verschillende indicatoren van 

etnische schoolsegregatie in Nederland met cijfers voor de Verenigde Staten en 

concluderen dat het basisonderwijs in Nederland sterker etnisch-cultureel is 

gesegregeerd dan in de Verenigde Staten. Een belangrijk deel van de segregatie is 

terug te voeren op demografische segregatie in samenhang met de keuze voor een 

school in de buurt (Karsten et al., 2010). Ongeveer een kwart tot een derde van de 

segregatie is echter terug te voeren op andere motieven van ouders om een 

bepaalde school te kiezen (Inspectie van het Onderwijs, 2018). 

 

Segregatie naar sociaaleconomische status op klas- en schoolniveau heeft een 

negatief effect heeft op de schoolprestaties, bovenop de effecten op leerlingniveau 

van gezinsachtergrond. Voor segregatie naar etniciteit is het bewijs minder 

eenduidig. Het effect verdwijnt als voor sociaaleconomische status wordt 

gecontroleerd (Heath et al., 2008). Er zijn zelfs aanwijzingen voor positieve effecten 

van etnisch-culturele segregatie (Dronkers & Levels, 2007; Van Ewijk & Sleegers, 

2010). Baysu en De Valk (2012) vergeleken de effecten van segregatie tussen meer 

open, minder differentiërende en meer gesloten, sterker differentiërende stelsels 

voor voortgezet onderwijs. Concentratie van etnische minderheden in open 

systemen had voor Turkse en Marokkaanse tweedegeneratie leerlingen minder 

nadelige gevolgen dan in gesloten systemen, en in open systemen zelfs een 

positieve invloed op de keuze voor een academisch vervolgtraject. 

Verschillen in hulpbronnen en sociaal-educatief kapitaal 

Er zijn drie verklarende mechanismen voor de negatieve effecten van segregatie en 

concentratie van leerlingen uit achterstandssituaties (Van Ewijk & Sleegers, 2010). 

Segregatie kan leiden tot verschillen in de hulpbronnen van scholen in de vorm van 

materialen, kwaliteit van leerkrachten, en de beschikbaarheid van extra 

ondersteuning, zoals werd vastgesteld in onderzoek in de Verenigde Staten 

(Condron et al., 2013). In Nederland is de situatie in dit opzicht anders en ligt een 

verklaring in termen van middelen niet meteen voor de hand (Ladd et al., 2011), 

omdat scholen met een groot aandeel leerlingen met een lage sociaaleconomische 

status of niet-Westerse migratieachtergrond extra middelen krijgen in het kader van 

het onderwijsachterstandenbeleid. Aan de andere zijn er aanwijzingen dat 

leerkrachten minder graag op concentratiescholen werken. In de context van het 

huidige lerarentekort kan dat op concentratiescholen tot onderbezetting en 

negatieve selectie van personeel leiden. Verschillen in sociale en culturele 

hulpbronnen die van buiten de school worden ingebracht door leerlingen en ouders 

vormen een aanvullende verklaring (Condron et al., 2013). Volgens Reardon (2016) 

is het effect van segregatie op schoolprestaties vooral een gevolg is van blootstelling 

aan andere leerlingen die (ook) in sociaaleconomisch gedepriveerde omstandigheden 

opgroeien. 
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Leren van andere leerlingen 

Segregatie, resulterend in een eenzijdige samenstelling van de klas of de school, kan 

het leren van de schoolprestaties negatief beïnvloeden door verminderde ‘peer-

learning’ effecten (Justice et al., 2011). Als kleuters uit maatschappelijke 

achterstandssituaties in gemengde groepen zitten en interacties kunnen hebben met 

kleuters uit gezinnen met een hogere sociaaleconomische status, dan heeft dat een 

positieve effect op de ontwikkeling van taal- en executieve functies van kleuters uit 

maatschappelijke achterstandssituaties (Reid & Ready, 2013; Schechter & Bye, 

2007; Weiland & Yoshikawa, 2014). Ook voor Nederland is er is bewijs dat de mate 

waarin kinderen met een andere taalachtergrond kunnen interacteren met kinderen 

die van thuis uit Nederlands spreken een positief effect heeft op de verwerving van 

de schooltaal (De Haan et al., 2013; De Haan, 2015; Van der Slik et al., 2006; 

Luyten et al., 2009). 

Leerkrachtverwachtingen 

Segregatie kan de leeromgeving ook op andere manieren beïnvloeden. Leerkrachten 

in Nederlandse basisscholen stemmen hun taalgebruik af op ingeschatte taalniveau 

van de leerlingen, wat bij een groot aandeel tweedetaalleerders in de klas tot 

vereenvoudiging van het taalgebruik leidt (Aarts et al., 2014). Wjosk et al. (2014) 

vonden in een grote steekproef van Duitse scholen voor voortgezet onderwijs een 

negatief effect van een groter aandeel leerlingen met een lagere sociaaleconomische 

status op begrijpend lezen, omdat in klassen met een hoger gemiddeld 

sociaaleconomisch niveau meer instructie in complexe taal werd gegeven. Soms zijn 

er regelrechte vooroordelen en negatieve stereotypen in het geding (Agirdag et al., 

2012), en bestaat er op scholen een cultuur van lage verwachtingen met een 

aantoonbaar negatief effect op de prestaties (Agirdag et al., 2013). In Nederland 

gebruikten Van den Bergh et al. (2010) expliciete en impliciete metingen van de 

attitudes van basisschoolleerkrachten ten aanzien van etnische minderheden. 

Impliciete negatieve attitudes hingen samen met een onderschatting van het 

leervermogen van kinderen met een migratieachtergrond. 

6.2.7 Effecten van onderwijssystemen 

Onderwijssystemen verschillen in tal van opzichten. Belangrijke structuurverschillen 

zijn terug te voeren op de volgende dimensies (Skopek et al., 2017; zie ook Crul et 

al., 2012): (1) de leeftijd waarop de meeste kinderen met een vorm van onderwijs 

beginnen, waaronder educatieve kinderopvang, voorschoolse educatie en 

kleuteronderwijs, die kan variëren tussen 1 en 7 jaar; (2) de totale duur van het 

(leerplichtige) onderwijs; (3) de leeftijd waarop selectie voor een niveau of stroom in 

het voortgezet onderwijs plaatsvindt, variërend tussen 10 en 16 jaar; (4) de mate 

van objectiviteit van de selectie, met name of genormeerde standaard tests worden 

gebruikt of vooral op subjectieve oordelen van leerkrachten en mondigheid van de 

ouders wordt afgegaan bij belangrijke educatieve beslissingen; (5) de mate van 

hiërarchie, geslotenheid en institutionele vormgeving van niveaus in het voortgezet 

onderwijs, variërend van sterk hiërarchisch, afgesloten voor opstromen, en in aparte 

scholen vormgegeven niveaus tot niet-hiërarchisch, algemeen vormend, per vak 

differentiërend, open onderwijs in brede scholengemeenschappen; en (6) de mate 

waarin een beroep op het onderwijsondersteunend gedrag van ouders wordt gedaan 

vanwege het dominante dag-arrangement (bijvoorbeeld halve, twee-derde of hele 

dag arrangementen) en het opgeven van huiswerk. 

Begin en duur van onderwijs 
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Borgna en Contini (2014) maken in een vergelijking van Europese landen 

aannemelijk dat een later begin van het (informele) onderwijs samenhangt met een 

groter verschil in schoolprestaties op 15-jarige leeftijd naar sociaaleconomische en 

migratieachtergrond. Een vroeg begin van leeftijdsadequaat (informeel) onderwijs of 

educatieve kinderopvang, gekenmerkt door een ondersteunend sociaal-emotioneel 

klimaat en gebruik van geëigende speelwerkvormen, is een belangrijke buffer tegen 

(verder toenemende) kansenongelijkheid (Melhuish et al., 2015). 

Leeftijd van selectie voor vervolgonderwijs 

De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs (de middenschool in sommige 

landen) kan de verschillen tussen groepen naar sociaaleconomische of etnisch-

culturele achtergrond versterken. De combinatie van relatief vroege selectie en een 

sterk naar niveau gedifferentieerd voortgezet onderwijssysteem werkt als versterker 

van verschillen in onderwijskansen (Chiemelewski, 2014; Crul et al., 2012; 

Hanuschek & Wössmann, 2006; Van de Werfhorst & Mijs, 2010). In landen met 

middenschool systemen en late selectie voor een gespecialiseerd traject, vindt ook 

differentiatie plaats, maar dan meestal op het niveau van vakken en pakketkeuze. 

Chiemelewski (2014) laat zien dat het effect van sociaaleconomische status ook in 

dit systeem aanwezig is, maar minder sterk dan in systemen waarin er een 

hiërarchische differentiatie bestaat tussen schooltypen. 

Beroep op onderwijsondersteuning door ouders 

Er zijn onderwijssystemen waarin voornamelijk hele-dag arrangementen worden 

geboden met relatief weinig huiswerk en systemen waarin de schooldag relatief kort 

is en veel huiswerk wordt meegegeven. In het laatste geval wordt een groter beroep 

op de thuisomgeving gedaan en is er een risico van toenemende kansenongelijkheid 

naar gezinsachtergrond. Zo stelde Rönning (2011) voor Nederland vast dat kinderen 

uit gezinnen met een hoge sociaaleconomische status een extra prestatievoordeel 

hebben op basisscholen waar relatief veel huiswerk wordt gegeven vergeleken met 

basisscholen waar dit niet gebeurt. De ontwikkeling van brede scholen en integrale 

kindcentra met hele-dag arrangementen is in dit licht interessant. Brede scholen met 

hele-dag arrangementen bestaan al langer in Nederland (Emmelot, van der Veen & 

Ledoux, 2006). Eerder onderzoek naar de effecten op de ontwikkeling van kinderen 

op basis van PRIMA-cohort gegevens liet echter geen duidelijke effecten zien 

(Claassen et al., 2008). In Duitsland maakt het bieden van hele-dag arrangementen 

deel uit van het onderwijsachterstandenbeleid (Klemm & Zorn, 2017). Ongeveer 

65% van de basisscholen in Duitsland bood in schooljaar 2015-2016 een vorm van 

een hele dag arrangement aan. Fischer en Klieme (2013) vonden positieve effecten 

op de sociaal-emotionele ontwikkeling en schoolprestaties. 

Onderwijs buiten de school 

Reardon (2011) analyseerde de sterke toename van onderwijsachterstanden naar 

gezinskomen in de Verenigde Staten en concludeert dat hoger opgeleiden in de 

Verenigde Staten meer van hun inkomen zijn gaan investeren in de educatie van 

hun kinderen. Zij investeren bijvoorbeeld in hogere kwaliteit kinderopvang en in 

buitenschoolse activiteiten die relevante educatieve ervaringen met zich 

meebrengen. Kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs in Nederland komt 

onder andere tot uitdrukking in sociaal ongelijke patronen van op- en afstromen 

tussen niveaus (Inspectie van het Onderwijs, 2018). In lijn met de analyse van 

Reardon (2011), is een aannemelijke verklaring hiervoor het toegenomen 

schaduwonderwijs in de vorm van huiswerkbegeleiding, extra onderwijs, en intensief 
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privé onderwijs, waarvan vooral in de hogere inkomensgroepen gebruik wordt 

gemaakt (De Geus & Bisschop, 2017). 

6.2.8 Ten slotte 

De oorzaken van onderwijsachterstand gaan terug tot in de vroege kindertijd en 

voor sommige risicofactoren zelfs tot in de periode van de zwangerschap. Een hoog 

niveau van stress, een laag niveau van sensitief opvoeden, en aanbod op het gebied 

van taal, geletterdheid en gecijferdheid in het gezin dat niet goed is afgestemd op 

wat de school vraagt, zet kinderen al ruim voor het begin van formeel onderwijs op 

achterstand. Die achterstand kan ten dele ingelopen worden door kwalitatief 

hoogwaardige vroege opvang en educatie, maar er moet meer gebeuren. Kinderen 

van laagopgeleide ouders en kinderen met een niet-Westerse migratieachtergrond 

staan in Nederland nog steeds op achterstand aan het eind van de basisschool en 

die achterstand wordt versterkt door ongelijkheid in de schooladviezen bij de 

overgang naar het voortgezet onderwijs. 

 

Vroege interventies zoals voorlichting en begeleiding bij de zwangerschap, en 

huisbezoek voor en na de bevalling, coachingsprogramma’s, en zelfhulpgroepen 

gericht op het terugdringen van deze risicofactoren en het versterken van 

opvoedingsvaardigheden van ouders, kunnen ook op lange termijn zeer effectief zijn 

(Olds et al., 2010; Sweet & Appelbaum, 2004; Ungar et al., 2013) en zouden 

integraal onderdeel kunnen zijn van het onderwijsachterstandenbeleid. Vroege 

stimulering van de taal- en cognitieve ontwikkeling door middel van voorschoolse 

educatie en educatief georiënteerde kinderopvang kan bijdragen aan het verkleinen 

van vroege achterstanden (Leseman & Veen, 2016; Melhuish et al., 2015; 

Yoshikawa et al., 2017). Blijvende effecten worden gevonden voor 

interventieprogramma’s die opvang en educatie in een centrum aanbieden, die 

intensief zijn en met een professionele staf werken, die bovendien naast het op 

kinderen gerichte programma ondersteuning bieden aan opvoeders bij hun 

opvoedingstaak en bijdragen aan versterking van de sociaaleconomische positie van 

het gezin door ouders in staat te stellen een opleiding te volgen en een baan te 

nemen (Blok et al., 2005; Reynolds et al., 2011). 

 

Verschillende onderzoeken met een gerandomiseerde onderzoeksopzet en follow-up 

metingen tot in de volwassenheid tonen lange termijn effectiviteit van vroege 

interventies, maar het probleem van uitdoving van effecten moet niet worden 

onderschat. Uit een secundaire analyse van een van de eerste Head Start evaluaties 

door Lee en Loeb (1995) kan afgeleid worden dat een deel van de uitdoving 

veroorzaakt wordt door de lage kwaliteit van de basisscholen die na Head Start 

werden bezocht. Het wijst er op dat effecten van vroege interventie ongedaan 

gemaakt kunnen worden door cumulerende negatieve omgevingsfactoren in de 

periode na de vroege interventie (Dickens, 2005). Vroege winst moet in het 

vervolgtraject ‘onderhouden’ worden. In dit licht is de sterke (en toenemende) 

sociaaleconomische segregatie in het Nederlandse onderwijs problematisch. De 

relatief vroege selectie voor voortgezet onderwijs in Nederland, het toegenomen 

subjectieve karakter van de adviezen voor vervolgonderwijs, de differentiatie in het 

voortgezet onderwijs en de groeiende invloed van schaduwonderwijs zijn evenmin 

gunstig voor behoud van eerder geboekte winst. 

 

Een belangrijk punt van aandacht in dit verband betreft ook de richtpunten en 

vormgeving van vroege educatieve interventies zelf. Eenzijdige aandacht voor taal- 

en cognitieve (‘academische’) doelen in de voor- en vroegschoolse educatie, slaat de 

plank mis. De reden is  dat vanaf de middenbouw in het basisonderwijs een steeds 

groter beroep wordt gedaan op de zelfsturing van leerlingen, waaraan dan 

onvoldoende aandacht is besteed. Dit sluit aan bij de bevindingen van Schoon et al. 

(2015) op basis van een review van langlopende cohortonderzoeken. Naast verbale 
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en visueel-ruimtelijk-motorische vaardigheden, zijn ook zelfregulatie en executieve 

controlevaardigheden belangrijke voorspellers van uitkomsten op lange termijn. 

 

Onderwijsachterstand is een complex, meervoudig gedetermineerd verschijnsel. 

Naast genetische factoren die aan verschillen tussen individuen ten grondslag liggen, 

zijn er cumulatief sterke effecten van een groot aantal omgevingsfactoren op de 

cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen, en op hun 

schoolprestaties en maatschappelijke kansen. Gezinsomstandigheden, buurt, school, 

instructieprocessen, curriculum, schoolsysteem en buitenschoolse educatie dragen 

alle bij. Voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden vraagt om een 

omvattende en samenhangende aanpak. 
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