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groep 3 zijn doorgestroomd, blijven
in de jaren daarna niet vaker zitten
dan kinderen die geen Opstap Op-
nieuw hebben gevolgd. De betere
doorstroming van de Opstappers gaat
gepaard met vergelijkbare prestaties
op de Cito-Eindtoets en vergelijkbare
adviezen voor vervolgonderwijs. Ook
zijn er aanwijzingen dat een deel van
de Turkse Opstap-kinderen een hoger
schooladvies krijgt. De onderzoeksbe-
vindingen staan haaks op wat meestal
bij voor- en vroegschoolse educatieve
programma’s wordt gevonden. Dik-
wijls verdwijnen effecten kort nadat
een programma is beëindigd. Nu er
een succesvol programma bestaat dat

Turkse en Marokkaanse kinderen die het programma Opstap Opnieuw hebben
gevolgd, blijven minder vaak zitten. Voor Opstap-kinderen ligt het percentage
doublures op 47, tegenover 62 voor vergelijkbare Opstap-loze kinderen.

op lange termijn effectief is voor kin-
deren die de meeste problemen in het
onderwijs ervaren – namelijk de Turk-
se en Marokkaanse leerlingen van
zeer laag opgeleide ouders – betreuren
de onderzoekers het dat gemeenten
de investering in Opstap Opnieuw te-
rugdraaien. / AW
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Succes Opstap Opnieuw werkt door

Laagopgeleide vrouwen op zijspoor
Vrouwen met een lage opleiding hebben steeds minder kans op betaald werk.
Als ze eenmaal een baan hebben, vinden ze moeilijker een nieuwe, betere baan.

met alleen basisschool of vmbo-di-
ploma vaker ongunstige baanwisse-
lingen dan mensen met een hogere
opleiding. Dit stelt socioloog Maurice
Gesthuizen. Door verhoging van de
leerplichtige leeftijd en het besef dat
een hoger diploma vereist is, stijgt de
laatste decennia het percentage hoger
opgeleiden. De kansen voor laagge-
schoolden nemen daardoor steeds
verder af. Vooral vrouwen met een la-
ge opleiding zijn daarvan de dupe. 
Daarnaast concludeert Gesthuizen
dat de sociale betrokkenheid van
laagopgeleiden afneemt. Ze stemmen
minder vaak, lezen minder vaak de
krant, zijn minder vaak lid van maat-
schappelijke organisaties en doen

minder vrijwilligerswerk dan vroeger.
De belangrijkste oorzaak van de
kwetsbare positie van laagopgeleiden
is de lastige bereikbaarheid van hulp-
bronnen die beroepssucces en sociale
betrokkenheid in de hand werken.
Voorbeelden daarvan zijn een aanvul-
lende opleiding, persoonlijke ontwik-
keling of een partner die deze moge-
lijkheden wel heeft. Als een laagopge-
leide eenmaal toegang heeft tot een
hulpbron, dan wordt de ongunstige
invloed van zijn gebrek aan opleiding
voor een belangrijk deel tenietge-
daan. Verder heeft de groep laagopge-
leiden minder verborgen talenten
dan vroeger. Toen hadden laagopge-
leiden wel talent, maar niet de kans
om een diploma te halen. Tegenwoor-
dig proberen scholen zo veel mogelijk
leerlingen met een diploma van
school te laten gaan. / AW

Dat blijkt uit een onderzoek naar
doorstroming in het basisonderwijs,
zes jaar nadat de kinderen het pro-
gramma hebben beëindigd. In Opstap
Opnieuw voeren moeders dagelijks
spelenderwijs activiteiten met hun
kleuters uit. Ouders leren meer stimu-
lerend en ondersteunend met hun
kind omgaan. Met dit programma
worden laagopgeleide en niet- Neder-
lands sprekende gezinnen goed be-
reikt. Eerder was al geconstateerd dat
direct na het einde van het program-
ma de kinderen sneller doorstromen
naar groep 3 dan vergelijkbare andere
kinderen. Nu blijkt het succes aan te
houden. Opstappers die sneller naar

Laagopgeleiden hebben minder vaak
een baan dan hoogopgeleiden en
worden vaker werkloos. Als ze al werk
hebben, zijn dit de minder aantrekke-
lijke banen. Ook ondergaan mensen
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cial risk of the low-educated in the
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schrift Radboud Universiteit, 2004.


