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worden gedaan. Een van de vragen
over sociale vorming is of het nu wel
of juist niet goed is om als school
streng op te treden tegen normover-

Sociale vorming van leerlingen kan het best gebeuren door een combinatie van
straffen en erover praten. Alleen streng optreden of alleen aandacht geven aan
ontwikkeling van waarden en normen werkt niet.

schrijdend gedrag. Streng optreden
kan regulerend zijn en zorgen voor
een veilig klimaat, maar het is denk-
baar dat het leidt tot verzet van leer-

Streng doch rechtvaardig

Veel scholen willen de sociale en
morele ontwikkeling van leerlingen
bevorderen. Het is echter nog verre
van duidelijk hoe dat het beste kan

Eerste letters via peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal of een ander voorschools centrum kan ontluikende gelet-
terdheid van jonge kinderen stimuleren. De effectiviteit is wel afhankelijk van
de organisatie van centra en van de gezinsachtergrond van kinderen, conclu-
deert Roel van Steensel.

schijnlijk dragen juist zulke interac-
ties bij aan de geconstateerde positie-
ve effecten van centrumbezoek. 
Verder spelen achtergrondkenmerken
van de kinderen een rol bij de ont-
wikkeling van hun geletterdheid. Zo
vond Van Steensel dat de effectiviteit
van centrumbezoek voor allochtone
kinderen tot op zekere hoogte afhan-
kelijk is van de mate waarin zij bin-
nen het gezin in aanraking komen
met het Nederlands. Kinderen die van
huis uit al over een zekere Nederland-

se taalvaardigheid beschikken kun-
nen met meer gemak, en dus met
meer kans op succes, deelnemen aan
de activiteiten die de centra aanbie-
den, zo veronderstelt Van Steensel. /
AW

R.C.M. van Steensel, Voor- en vroeg-
schoolse stimuleringsactiviteiten en ont-
wikkeling van geletterdheid. Proefschrift
Universiteit van Tilburg, 2006. De han-
delseditie is verschenen bij Aksant Acade-
mic Publishers (ISBN 90-5260-216-6).

De voor- en vroegschoolse educatie
(vve) vormt een belangrijke pijler van
het onderwijsachterstandenbeleid.
Vooral de laatste jaren is er veel aan-
dacht voor activiteiten in peuter-
speelzalen. Van Steensel vroeg zich af
in hoeverre deelname aan voor- en
vroegschoolse activiteiten bijdraagt
aan ‘de ontluikende en beginnende
conventionele geletterde vaardighe-
den van autochtone en allochtone
kinderen in het Nederlands’. Daarbij
lette hij specifiek op de effecten van
het gezinsgerichte stimuleringspro-
gramma Opstap Opnieuw, van activi-
teiten die voorschoolse centra aanbie-
den en van de combinatie van beide
soorten aanbod. Daarbij betrok hij
ook de gezinsachtergrond van de
kinderen. 
Uit het onderzoek komt naar voren
dat deelname aan Opstap Opnieuw
niet bijdraagt aan de geletterde vaar-
digheden van de kinderen. Het bezoe-
ken van een voorschools centrum
(peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of
cursistenkinderopvangcentrum) lijkt
wel een positieve invloed te hebben
op aspecten van de geletterde ontwik-
keling; hoewel effecten zich beperken
tot het einde van groep 2. De effecti-
viteit van centrumbezoek is ten dele
afhankelijk van de organisatie van de
centra. In het bijzonder het aantal
kinderen per volwassene is van be-
lang. Volgens Van Steensel vergroot
een lage volwassene-kindratio de
kans op stimulerende interacties tus-
sen leidsters en kinderen. Waar-

FR
IT

S
 D

IJ
C

K
S

DID_TDS_nr7_sept.qxd  16-08-2006  14:43  Pagina 24




