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VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

Vve helpt sommige
kinderen een beetje
Voor- en vroegschoolse educatie kan de prestaties van kinderen helpen verbeteren.
Maar dan moeten de programma’s wel goed worden uitgevoerd.

Van voor- en vroegschoolse educatie wordt veel verwacht.
Het idee dat je zo vroeg mogelijk kinderen taal moet laten
verwerven, leeft sterk. Maar werkt vve ook? Recent uitgevoerd onderzoek toont aan dat vve effect kan hebben, mits
aan een aantal criteria wordt voldaan: zoals twee leidsters
of leerkrachten op een groep voor tenminste vier dagdelen
per week en een juiste uitvoering van het programma.
Die dubbele bezetting is een punt van zorg, zo blijkt uit een
onderzoek van het SCO-Kohnstamm Instituut naar de implementatie van vier vve-programma’s in de zogenoemde
‘voorscholen’ in Rotterdam. In voorscholen werken peuterspeelzalen en basisscholen samen om achterstandskinderen
een betere startpositie te geven in groep 3. Sinds in 2006 de
subsidieregeling voor vve is gewijzigd, krijgen de gemeenten nu uitsluitend subsidie voor vve in de peuterspeelzalen
en de kinderopvang. Omdat de dubbele bezetting voorwaarde is voor subsidie, zit het daarmee op de peuterspeelzalen meestal wel goed. Scholen krijgen van het rijk een
vergoeding voor vve op basis van de gewichtenregeling. In
de praktijk betekent dit dat de dubbele bezetting in de kleutergroepen van de basisschool moet concurreren met andere prioriteiten en minder gemakkelijk wordt gerealiseerd.
Alle vier de onderzochte programma’s worden in Rotterdam
op veel punten redelijk tot goed uitgevoerd. Alleen gebruiken leidsters en leerkrachten de instrumenten, zoals het
vaak tijdrovende ontwikkelingsvolgsysteem dat bij de programma’s hoort, niet altijd op de manier zoals is bedoeld.
Ze passen het aan of voeren het beperkt uit.
Duidelijke effecten toont dit onderzoek nog niet aan. Alleen de voorscholen die het eerst (in 2000) zijn begonnen
met een voorschoolprogramma, laten hoopvolle resultaten
zien, in het bijzonder bij de toetsscores voor begrijpend lezen. Het beeld bij de voorscholen die later met een vve-programma zijn begonnen, is minder gunstig. Bij begrijpend
lezen laten hun leerlingen nauwelijks verschil zien met de
controlescholen en bij spelling en rekenen blijven ze zelfs
wat achter. Het lijkt er bovendien op dat bezoek aan een reguliere speelzaal of crèche even nuttig is als deelname aan
het programma in de peuterspeelzaal. Wel zijn er aanwijzingen dat een betere implementatie van de programma’s
samengaat met betere onderwijsresultaten.
De onderzoekers gebruikten prestatiegegevens uit Rotterdamse databestanden, de Toetsservice (CED) en de Rotterdamse Onderwijsmonitor. Hierin zitten alleen toetsscores
van leerlingen in groep 3 en latere jaren. Dat is een beper-
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Of kinderen hebben deelgenomen aan een vve-programma is
vrijwel nooit systematisch bekend.
king, vinden zij. Om beter te kunnen meten, zouden er
meer bekend moeten zijn van de kinderen, zoals precieze
gegevens van hun deelname aan voorschoolse voorzieningen en hun eerdere ontwikkelingsgegevens.
HBO-NIVEAU
Volgens het onderzoek VVE onder de loep van het IVA (gebaseerd op toetsresultaten uit het PRIMA-cohortonderzoek)
leidt vve vrijwel niet tot betere schoolprestaties. Juist de
meest kwetsbare leerlingen, de kinderen van laagopgeleide
Turkse of Marokkaanse ouders, lijken niet van vve te profiteren. Waarom dat zo is, kunnen de onderzoekers niet verklaren. Mogelijk krijgen deze kinderen te weinig Nederlands
aangeboden, omdat er weinig autochtone Nederlandse kinderen in hun vve-groep zitten.
Of leerlingen baat hebben bij vve, hangt onder meer af van
hun sociaal-economische status. Kinderen van laagopgeleide autochtone en allochtone ouders anders dan Turks of
Marokkaans, schieten er wél wat mee op. Dit geldt ook voor
leerlingen met middelbaar opgeleide ouders, maar weer niet
of nauwelijks voor kinderen uit een hoogopgeleid milieu.
Leerlingen van vve-scholen laten wel een kleine inhaalslag
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zien: ze maken een iets snellere taalontwikkeling door dan
leerlingen van niet-vve-scholen. Ook sekse heeft te maken
met prestatieverschillen: meisjes scoren over het algemeen
hoger dan jongens.
De schoolprestaties van leerlingen op sterke scholen blijken
niet per definitie altijd beter dan die van zwakke scholen.
Zwakke en sterke scholen verschillen voornamelijk in de
manier waarop ze met de vve-programma’s omgaan. Sterke
scholen zijn meer zelfverzekerd in hun keuzes, terwijl zwakke scholen moeilijker kunnen bepalen welke onderdelen ze
(wegens tijdgebrek) zouden kunnen overslaan. Zwakke
scholen hebben bovendien het gevoel dat de deelname aan
vve hun van bovenaf is opgelegd. Ze voeren het programma
wel uit, maar staan er eigenlijk niet helemaal achter.
Tegelijkertijd maken leerkrachten zich ernstig zorgen over
de toekomstige financiering van de faciliteiten die nodig
zijn, zoals weer: voldoende personeel voor een dubbele bezetting en de maximale groepsgrootte. Dat geld moet komen uit de lumpsum van de school, maar het is niet geoormerkt en de leerkrachten zijn bang dat vve-activiteiten
moeten wijken voor andere prioriteiten.
Om de samenwerking tussen peuterspeelzalen en basisscholen te verbeteren, zou volgens de onderzoekers een opleiding tot peuterleidster op hbo-niveau gerechtvaardigd zijn.
ZORG
In groep 3 is vrijwel nooit systematisch bekend welke kinderen op een peuterspeelzaal hebben deelgenomen aan een
vve-programma, hoe lang ze eraan hebben deelgenomen en
wat het effect is geweest. Dit constateert de onderwijsinspectie in een toezichtpilot op de kwaliteit van vve in de
vier grote steden (G4). Daarom is het in de praktijk nauwelijks mogelijk om een betrouwbaar en valide oordeel te geven over de effectiviteit van vve.
Toch concludeert de inspectie dat vve in de G4 behoorlijk
van de grond is gekomen. Aan de voorwaarden wordt voldaan en ook de uitvoering voldoet voor een groot deel aan
de verwachtingen. De kwaliteit van het aanbod, van het pedagogisch klimaat en van het educatief handelen is voldoende. Wel zouden ouders beter kunnen worden geïnformeerd. Ronduit voor verbetering vatbaar zijn de kwaliteit
van zorg en begeleiding en de mate waarin zorg is ingebed
in de bredere context. Het gaat hier niet alleen om het leerlingvolgsysteem maar ook om de ondersteuning door externe instanties. In negen van de tien voorscholen krijgen kinderen die extra zorg nodig hebben die ook, maar er valt nog
zeer veel winst te behalen in de wijze waarop de externe
zorg is georganiseerd. Kortom, er wordt nog te weinig samengewerkt met externe partijen.
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WEGBRENGEN
OPHALEN

Brugpieper
Ik hoor de deur opengaan en zie een knalgroene Eastpack (what else?) die slordig de gang wordt ingeknikkerd. Godzijdank: Eva doet weer normaal met haar nieuwe schoolspullen. Opgewonden schuift ze aan tafel voor
een kop thee. ‘Bonjour maman!’ Trots probeert ze haar
eerste Franse woorden uit. Ik heb een kersverse brugpieper in beeld.
Wekenlang was de toekomst slechts tastbaar in de vorm
van schoolspulletjes die uitgestald lagen op haar bureau.
Multomappen met vrolijk gekleurde giraffes, een Francine Oomen-agenda, een veel te dure pen-met-glittertjes
en zelfs nieuwe kleurpotloden (alsof we al niet een kast
vol hebben), een ongelooflijk ingewikkelde rekenmachine (natuurlijk een Texas Instruments, what else!). Het
werd allemaal trots aan visite getoond; kleine David
mocht er niet eens naar wijzen, onze schoonmaakster
poetste er netjes omheen.
Voorbereiden op de middelbare school. In ons geval betekende het eindeloos dralen op de Schoolcampus, genieten van de aankopen daarna, maar ook hard werken: we
hebben de wandelroute van de bus naar school geoefend, vluchtroutes van school naar familie in de stad ingeslepen. Vroeg opstaan was na een Spartaanse training in
de laatste twee weken van de vakantie routine geworden.
D-day, 19 augustus jongstleden: de eerste schooldag.
Stijf van de adrenaline stond Eva om half acht naast haar
bed. Slapen was nauwelijks gelukt, the night before, maar
haar humeur had er niet onder geleden. Klaarwakker,
binnen een kwartier gewassen en gestreken, kwam ze
naar beneden. Of we de inhoud van haar tas niet nog
eens zouden controleren? Voor de derde keer dan maar:
agenda (‘Zal ik het rooster dat we op internet vonden, er
al inzetten of nog niet mam?’), etui met pennen (‘Is het
niet erg als dat een beetje geplet wordt, mam?’), een
machtiging voor de boeken en een kopie van mama’s
paspoort en giropas (‘Is dat wel duidelijk genoeg,
mam?’), busabonnement (paniek als het portemonneetje
met Arriva-pas zoek blijkt: het komt een half uur later onder het dekbed vandaan: waarschijnlijk één keer te vaak
uit de tas gehaald, bekeken en niet teruggestopt). Ze
maakte zelf een boterham (dat is me nooit gelukt voor de
overblijf, dacht ik stiekum), pakte een Capri Sonne en hing
de gloednieuwe mobiel om haar nek (voor als het openbaar vervoer opeens staakt….what else?). ‘Ik ga!’ Minstens een kwartier te vroeg stond ze op de bushalte.
Twee weken na het begin van haar nieuwe leven is Eva al
behoorlijk ingeburgerd. Het forensen naar de middelbare school is vermoeiend, maar vooral gezellig gebleken.
Meestal zit er een heel groepje in de bus; elke dag komt
ze met nieuwe verhalen thuis. Ze maakt lange dagen,
maar vindt de lessen tot nu toe geweldig. De leraren
doen er dan ook alles aan om het leuk te maken. Deze
eerste weken geven ze geen huiswerk op en de eerste
toetsen tellen nog niet mee voor het rapport. Er is één
minpuntje, vinden wij. We missen nog twee leraren:
vaceng en vacbio staat er onheilspellend in het rooster.
Voortgezet onderwijs, what else? / Miek van Dam
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