
verzamelde data iets over de schoolse loopbaan van het kind, rnaar in princip*

ook iets over het rendement en zelfs de kwaliteÍt van het onderwijs' uit

onderzoek is gebleken dat leerkrachten van jonge kinderen gemengde oordelen

hebben oyer het nut van de toetsen en met narne over de tweeïedígheid ervan'

EenopvallendebevindingwasdatineengroepmetrelatieÍlagescoresde
leerkrachten minder waarde of geloof hechtten aan de uitkomst van de toetseÍ1

(Frans, Post, 0enema-Mostert, & Minnaert, 2019)'

onder kleuterleerkrachten is in de afgelopen jaren een grote weerstand ont-

staan tegen het toetsen van kleuters. Deze weerstand is onder andere gebundeÍd

binnen de werk- en steungroep Kleuteronderwiis{wsK}" De W§K rnaakte zich i*

20'16 al sterk voor het afschaffen van de meting van leerapbrenEsten bij kleuters

door druk uit te oefenen op de vaste onderwijscommissie. De druk vanuit het

veld heeft zich inmidclels vertaald ín een Kamermeerderheid díe voÓr een verb*d

op het gebruiken van toetsen bi.i kleuters is, anders dan het verzamelen van

informatie door observatie ten behoeve van het kindvolgsysteem. Dit verbod

krijgt in 2022 kracht van wet. De belangriikste aanbieder van kleutertoetserL

cito, heeft op de wetgeving geanticipeerd door ziin materiaal om te buigen va*

een toets- naar een observatie-instrument'

De bestrij di ng van oncierwijsachterstandeir : beleí0, praktij i"

en 0pbrenqsten

Daor: dr. Geert Dríessen

ln i974 werd via het 0nderwijsstimuleringsbeleid de basis gelegd

voor landelijk beleid gericht op het voorkomen en bestrijden van

onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van {sociaal-econsmischeJ

Íactoren gelegen in de tl'luissituatie van kinderen' onderzoek had laten

zien dat 'arbeiderskinderen' substantieel slechter presteerden dan

kinderen uit middelbare en hogere milieus. Deze achterstanden werden

gekwalificeerd in termen van tekorten (Ueficiënties'). tn de betreffende

Eezinnen schortte het aan'cultureel kapitaal': er werd niet of nauwelijks
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Een en voorgelezen, er werden geen educatieve spelletjes met de

Meren gedaan, men glng niet naar leerzame musea en het belang van

,, rwijs werd niet adequaat onderkend. Er bestond z0 een grote kloof

iim**en het thuis- en het schoolmilieu. Teneinde die kloof te dichten en te

ffifrïpenseren voor de tekorten thuis, kregen het onderwijs en wefzijnswerk

# *pdracht extra stimuleringsactÍviteíten voor de betreffende kinderen te

:r,,mld€rnemen, vooral op het gebied van taal.

#r:dertussen strOomden er steeds rÍleer kinderen van §astarbeiders'[n

r*; het onderwijs, waarbij vrij snet duídelijk werd dat ze a[ meteen bij de

ffert van hun onderwijsloopbaan met.flinke achterstanden kampten' Daar

wsrd vanaf 1S81 via het Cutturele Minderhedenbeleid extra aandacht aan

b*steed. Deie achterstanden werden rnet name tOegeschneven aan de

u*iqratiegeschiedenis van de gezinnen en hun overgang naar een sterk

afwijkende, modernistisch westerse cultuur. Veel ouders hadden bovendien

geen opleiding genoten en waren de Nedertandse taal niet machtig; het

omtbrak hun aan het (juÍste) 'educatieve en linguïstische kapitaat'. ïaat

*tond centraal in de aanpak, en wel via twee trajecten. Kinderen kreqen

extra lessen Nederlands tNT2), al dan niet gecombineerd met lessen in de

eÍgen taal en cu[tuur{0ETC), bijvoOrbeeld de ïurkse of Ftarokkaanse. È{aar

ook werd er ingezet op acculturatie in de Nederlandse samenlevlnq" Vanult

het perspectief van taalkundigen werd veelal gesproken in termen van

verschillen (?ifferenties): de kinderen vertoonden niet zozeer tekorten'

r*aar hun taal en cultuur waren qewoon anders en * zo werd benadrukt -
qetijkwaardiE aan de ltlederlandse.

0mdat de overheld ervan uitqing dat de problematiekvan de autoÉhtone en

allochtone achterstandsgroepen vergelíjkbaar was, werden in 1985 beÍde

beleidssporen, het stimuleringsbeleid en cuMi-beleid, geïntegreerd in het

Qnderwijsvoorrangsbeleid. Vanweqe de overeenkomst in problematiek

werd verondersteld dat ook de aanpak van de achterstanden voor beide

groepen dezeÍfde kon zijn. Hetgeen door velen werd betwist. Zo werd

geopperd dat de achterstand van allochtone kinderen te wijten was aan hun
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migratíegeschiedenis, terwijl die van autochtone kinderen toegeschreven
kon worden aan hun lagere íntelligentieniveau. Dat laatste zou Ímpliceren
dat {algemene} onderwijsachterstandsbestrijdende maatregelen voor
deze kinderen waarschijnlijk weinig zínvol zouden zijn. ln de praktijk werd
het beleld vorrngegeven op scholen en daarnaast in'voorrangsgebieden,,
waarbinnen onderwijsinstellíngen (onder verantwoordeÍijkheid van

de schoolbesturen) samenwerkten met welzíjnsinsteilinqen {zoals
bibliotheken; onder verantwoordelijkheid van de gemeente).

ln de ioop der jaren zijn de benarningen voor dit beleíd enkele malen
gewijzigd (bnderwijskansenbeleÍd', en'onderwijsachterstandenbeleid,)
en zíjn er ook aanpassingen ín de identifícatie van de doelgroepen
doorgevoerd; het beleid en de praktijk zijn echter niet wezenli.jk veranderd"
Hst totale budget dat sinds 1974 in dit beleid is geihvesteerd bedraagt zon
20 miljard euro. Be twee beÍangrijkste beleidsinstrumenten betreffen de

!ewichtenregeting' en de voor- en vroegschoolse educatie.

De gewichtenregeling houdt in dat doelgroepkinderen van het beleid
worden geidentifÍceerd aan de hand van Índícatoren gelegen in het
gezinsmilieu, zoals het beroep, de opteiding en het geboorteland van
de ouders. Naarrnate een kind aan meer van deze indicatoren voldoet,
krijgt het een zwaarder {achterstands)gewicht en ontvangt de school
meer extra Íinanciële ondersteuning, tot bijna het dubbele van een niet-
achterstandskind. Een belangrijk punt van kritíek is dat de validÍteit van
dsze regeling onder de maat is, wat wil zeggen dat de kans op het correct
selecteren van een kind dat ook feitelijk de bedoelde achterstanden
vertoont verre van optímaal is. Er zijn daardoor zowelvéel,val§_positieven,,
dus kÍnderen voor wie ten onrechte extra geld wordt toegekend, als veel
'vals-negatieven', oÍwel kinderen waarvoor ten onrechte geen extra
middelen worden uitgekeerd. De scholen krljgen het gewichtengeld vía
de 'lumpsum'van het ministeríe en vanwege de wettelijke vríjheÍd van
0nderwds zijn ze in grote lijnen vrij in de besteding ervan. zezijntrouwens,
los van de Eewichtenregeling, ook vrij in het zelf bepalen van wie een
doeigroepkind is en wie niet, al krijgen ze voor de niet-gewichtenkinderan
geen additionele middelen. Omdat de gewichtenregeling tegenwoordig
centraal en anoniern door het cBS wordt uítgevoerd, is er daarnree
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een groot probleem geÏntroduceerd: de scholen weten sowieso niet

meer voor welke kinderen zij het extra geld krijgen en daarmee is ook

onderzoek naar de effectiviteit van de regeling schier onmogelijk. ln de

praktijk wordt het grootste deel van het extra budget in klassenverkleining

gestoken, een maatregel waarvan in principe alle kinderen zouden kunnen

profiteren (zowel de doefgroepen als niet-doelgroepen), maar waarvoor

geen wetenschappelijk bewijs bestaat dat het tot een reductie van

achterstanden leidt. Maar dat, het ontbreken van een evidence base voor

de effectivÍteit, geldt trouwens voor nagenoeg alle maatregelen. Dat er

geen Nederlands bewijs bestaat, heeft ten dele te maken met het feit dat

er riberhaupt nauwelijks goed onderzoek naar de effectíviteit is verricht.

Er zijn weliswaar verschillende beschrijvende en correlationele studies

uitgevoerd, maar op basis daarvan kunnen geen causaliteitsuitspraken

worden gedaan en blijft onduidelijk of veranderingen het gevolg zijn van

het gevoerde beleid en de genomen maatregelen. ln grote lijnen lijkt de

conclusie dat de milieu- en etniciteitgerelateerde prestatieverschillen al

groot zijn bij de start op de basisschool, groter voor taal dan voor rekenen,

De milieuverschillen blijven echter bestaan of worden zelfs groter. Minstens

de helft van deze verschillen kan worden toegeschreven aan verschillen die

al in de voorschoolse fase(voordat de kinderen naar de basisschool gaan)

bestonden. De etniciteitgerelateerde verschillen nemen gedurende de

basisschoolperiode wel af, vooral qua taal. Oeze prestatieverschillen in het

basisonderwijs kunnen volledig worden toegeschreven aan verschillen in

de voorschoolse fase.

0mdat was gebleken dat maatregelen gericht op de latere jaren van het

basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs nauweliiks of geen effect

sorteerden, heeÍt er volgens het motto'voorkomen is beter dan genezen'

een verschuíving plaatsgevonden naar de voor- en vroegschoolse periode.

Vanaf 2000 ziln er op iandelijk niveau allerleí educatieve en pedagogische

programma's ontwikkelcl en geïmplementeerd, zowel voor in het gezin thuis

{home-based)alsvoorin de instelling(kinderdagverblijf en peuterspeelzaal,

resp. de kleutergroepen van de basisschool; center-based). De oorsprong

voor deze voor- en vroeqschoolse educatie (vve)ligt in de VS, waar al sinds

de zestiger jaren dergelijke initiatieven werden genomen. Een belangrijk
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Kortom, in Nederrand wordt ar sinds bijna een harve eeuw gerieht beleid
gevoerd op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden
waarvan de oorzaak gelegen is in de thuissituatie van de kinderen. Daar is
naar schatting in totaal circa 20 miljard euro gemoeid mee geweest. r.let
aÍ dat extra geld hebben schoren, peuterspeelzafen en kinderdagverbtijven
veef werk verzet. rnaar of die inspanningen tot het beoogde verkfernen of
zelfs geheel wegwerken van de achterstanden hebben gereid, is vorstrekt
onduidelijk. Er is gewoonweg nauwerijks gedegen onderzoek naar verricht.
Ftet heeft erdaarmee allesvan weg dat de overheÍd, i.c. de verantwoordelijke
bewÍndstÍeden en pol[tÍci, daar geen interesse in hebben.

l*restering of kasten

Ëen overheid díe iets wir bereiken, zar daarvoor moeten investeren. Niet afieen
omdat de uitvoering van beleid geld kost, maar ook om de uÍtvoerders in de
praktijk aan te zetten tot het uitvoeren:'wie betaart bepaart..

*p macroniveau, zo hebben we gezien, gaat het oÍrr een frinke Ínvestering
waarvan het rendement niet overtuigend lijkt te zijn. Dat is zorgwekkend, omdat
internationale studies {waarover meer in deel lll) nogal positief zijn over het
rendement van investeren in vroegschoolse voorzieningen. De vraag is daarorn
relevant via wetke routíng het geïnvesteerde kapitaatzijnweg vindt van,Den Haag.
naar de onderwijsinstelringen en, via de scholen, naar de kleutergroepen en naar
de bedoelde kleuters. Bedenk daarbij dat deze geldstroom niet geïsoleerd en
makkelijk vindbaar Ís, rnaar deet uitmaakt van een kfuwen van getdstromen om
en rond het prirnair onderwi.[s.

fen onderzoek dat atte geldstromen in, rond, naar en van een basisschoor in
Leiden in kaart heeft gebracht. is setdstromen doar de school. Een overzicht van
deze geldstromen Ís te vinden op www.gerdstromendoordeschoor.nr.,0p deze
site vind je ook informatie over de achtergrond vrn dit onderzoek, de methode
en over de conclusies die rnen hieruit heeft getrokken.
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