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Inleiding
De Best Practices ‘Wat ertoe doet’ zijn bedoeld om het Rotterdamse vve-
werkveld te informeren en inspireren educatieve kwaliteit te vergroten.  
Het zijn korte filmpjes te vinden op www.onderwijs010.nl/aanbod/aanbod-
vroegschool/ die een thema illustreren. Het zijn thema’s die er  
volgens wetenschappelijk onderzoek toe doen. In de filmpjes komen 
medewerkers van een Rotterdamse Peutergroep/school in beeld en 
een landelijke expert die de wetenschappelijke relevantie van het 
thema verwoordt. In deze handleiding staat bij ieder filmpje compacte 
achtergrondinformatie over het belang van het thema en de effecten  
ervan volgens de literatuur. 

De Best Practices zijn gemaakt door Vinci Toponderwijs in opdracht  
van de Werkgroep VVE Rotterdam (met vertegenwoordigers van de 
gemeente Rotterdam, Stichting BOOR, RVKO, PCBO, Stichting PCOHS, 
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam, KindeRdam, PROKINO, Peuter en 
Co en grow-up). Met dank aan de deelnemende scholen en Peutergroepen, 
medewerker ouderbetrokkenheid Sharla Mohan (Imeldaschool), 
onderwijsinspecteur Ruud de Lange, en professor Paul Leseman 
(Universiteit Utrecht).
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Algemeen: educatieve kwaliteit

Urgentie
Voor- en vroegschoolse educatie is nadrukkelijk bedoeld 
om achterstanden bij kinderen in te lopen. Dat kan 
alleen als de educatieve kwaliteit, de mate van taal- en 
cognitieve stimulering, in de groepen voldoet. In de 
praktijk is dat vaak nog niet het geval, blijkt uit landelijk 
onderzoek en landelijke monitoring door de Inspectie.  
In het algemeen slagen pm’ers en leerkrachten er wel 
in om voldoende pedagogische en organisatorische 
kwaliteit te bieden. Dat betekent dat hun leerlingen 
zich veilig voelen, dat er een positieve sfeer is en 
dat er bijvoorbeeld weinig onderwijstijd ‘vermorst’ 
wordt. De educatieve kwaliteit blijft echter achter. 
Dat is een fors probleem, zeker in steden met grote 
achterstandsproblematiek. Opvallend genoeg wordt 
dit ‘achterblijven’ van de educatieve kwaliteit, vaak 
niet herkend op de werkvloer (o.a. omdat dit vaak niet 
expliciet terugkomt in kwaliteitszorginstrumenten). In 
dit filmpje vertellen medewerker ouderbetrokkenheid 
Sharla Mohan (Imeldaschool), onderwijsinspecteur Ruud 
de Lange, en UU-professor Paul Leseman over het belang 
van een sterke vve. Er is een optimistische boodschap: 
scholen die werk maken van professionalisering, slagen 
erin om hun educatieve kwaliteit aanzienlijk te verbeteren. 

Wat is educatieve kwaliteit?
De inspectie van het onderwijs constateerde al in  
2016 dat de interactievaardigheden van leerkrachten 
kunnen worden versterkt: ‘Er zijn nog veel leerkrachten 
die vooral zelf aan het woord zijn. Zij bieden kinderen 
te weinig mogelijkheden om samen te werken aan 
opdrachten en om zelf mogelijkheden te ontdekken om 
problemen en vraagstukken op te lossen’. Een ander 
concreet voorbeeld is het stellen van vragen.  
Er worden vooral taalcontrolerende vragen gesteld (‘wat 
voor kleur heeft jouw broodtrommel’?), in plaats van 
taalstimulerende vragen (vertel eens waarom heb je een 
boordtrommel nodig?). Educatieve kwaliteit gaat met 
name over de interactie tussen leerkracht en kind en het 
vermogen van de leerkracht om de interactie naar een 
hoger niveau te tillen. De kern van zinvolle gesprekken 
met jonge kinderen is: ze duren langer dan gewoonlijk, 
de deelnemers aan het gesprek hebben een (min of 
meer) gelijkwaardige rol en er wordt flink nagedacht en 
geredeneerd. Met dergelijke conversaties wordt het  
taal- en denkvermogen van kinderen gestimuleerd. 

Het veelgebruikte observatie-instrument CLASS (zie 
hieronder) onderscheidt de volgende categorieën om het 
begrip educatieve kwaliteit te duiden:  . begripsontwikkeling (en ‘hogere orde denken’)  

bevorderen,  . de juiste feedback geven en  . taalontwikkeling stimuleren.
 
Op al deze domeinen blijft de landelijke kwaliteit achter. 
Verwonderlijk is dat niet. Het gaat om gecompliceerde 
vaardigheden. Dat vereist intensieve professionalisering, 
maar het belang is onmiskenbaar, want er is een 
rechtstreeks verband tussen de educatieve kwaliteit en 
de taalprestaties van leerlingen.

Hoe meet je educatieve kwaliteit?
In onder andere het Pre-Cool-onderzoek wordt 
geprobeerd de onderwijskwaliteit van vve vast te stellen. 
Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van het CLASS 
instrument. Dat is een observatie-instrument, ontwikkeld 
door onderzoekers van de Universiteit van Virginia, 
waarmee de kwaliteit van interactie tussen leerkracht en 
leerling geobserveerd en gescoord wordt. Het instrument 
meet de kwaliteit van de interactie tussen leerkrachten 

en leerling, ook wel gedefinieerd als proceskwaliteit.  
CLASS is dus bedoeld om op een objectieve en 
betrouwbare manier de proceskwaliteit in (kleuter)
klassen in kaart te brengen. CLASS deelt proceskwaliteit 
op in 3 domeinen: emotionele ondersteuning, 
groepsorganisatie en educatieve ondersteuning, die 
weer worden onderverdeeld in dimensies. Tijdens een 
groepsbezoek observeren onderzoekers de dimensies 
en kennen daar scores aan toe. Op die manier kan de 
proceskwaliteit worden vastgesteld en vergeleken met 
(internationale) andere scores. Het beeld van Rotterdam 
wijkt niet af van de rest van Nederland. Dat wil zeggen: 
relatief hoge scores op de domeinen emotionele 
ondersteuning en groepsorganisatie. De scores voor 
educatieve ondersteuning blijven daarbij (ver) achter.

Inzien dat verbetering mogelijk is
Van belang is dat veel leerkrachten en pm’ers (in eerste 
instantie) een achterblijvende educatieve kwaliteit niet 
herkennen. Het vereist ook eerst voldoende inzicht in de 
betekenis van educatieve kwaliteit en van wat een rijke 
taal- en denkstimulering is. Het kan al helpen voor een 
leerkracht of pm’er om een willekeurig kind in de groep 
te kiezen en een paar minuten concreet te observeren 
hoeveel taal- en/of denkstimulering dat kind ontvangt in 
diens naaste zone van ontwikkeling om zo de mate van 
rijkdom van de educatieve kwaliteit te peilen.

 
 
 
 
 
 
 

Op welke manier kun je educatieve  
kwaliteit versterken?
Dat het mogelijk is om de educatieve kwaliteit van vve 
te versterken, werd onder andere aangetoond door de 
stadsbrede aanpak in Utrecht ‘Nu voor later’ en meer 
recent het concept TOP VVE (www.top-vve.nl). Beide 
aanpakken laten forse groei zien van de CLASS-scores 
voor educatieve educatie. Dat is bereikt door intensieve 
professionalisering. De doorslaggevende factoren 
voor effectieve professionalisering binnen vve zijn: 
permanente educatie, gezamenlijkheid en reflectie. 
Dat betekent in de praktijk dat er wordt gestuurd op 
een professionele leercultuur met veel training en 
coaching (o.a. op het vlak van samen doordenken, 
spelbegeleiding en absolute beginners) en deelname 
aan leergemeenschappen. De rol van de schoolleider 
daarbij is essentieel.

Literatuur . Kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in 
Nederland, Rapport meting VVE 2019, Inspectie  
van het Onderwijs, 2020 . Kwaliteitskader voorschoolse educatie 2018. 
Rotterdamse kwaliteit in voorschoolse voorzieningen. 
Gemeente Rotterdam, 2017 . Op www.pre-cool.nl zijn diverse rapportages terug 
te vinden van dit landelijke onderzoek, naar de 
voorschool en de vroegschool.  
Op www.eveningonderzoek.nl is info te vinden over 
het nieuwe effectonderzoek naar de voorschoolse 
educatie (2019-2023). . Utrechts Kwaliteitskader ‘Educatie van het Jonge  
Kind’, Utrecht, 2017
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Thema 1: professionalisering

Thema 1: 
professionalisering

Waarom doet het ertoe?
De professionele ontwikkeling van leraren wordt  
gezien als dé sleutel om de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren. In de literatuur wordt steeds duidelijker 
dat de kwaliteit van de interacties die leerkrachten 
hebben met jonge kinderen, doorslaggevend is voor 
een positieve invloed op hun ontwikkeling. Daarom 
is professionalisering van leerkrachten steeds meer 
centraal komen te staan. Omdat duidelijk is dat de 
educatieve kwaliteit van vve doorslaggevend is voor 
positieve kinduitkomsten, is professionalisering een 
veelbelovende stap om de kwaliteit van de interactie 
leerkracht-jonge kinderen te versterken (Henrichs 
e.a. 2016).

Wanneer is professionalisering effectief?
Professionaliseren is het meest effectief als het 
contextgebonden gebeurt, dus samen met anderen, 
ten behoeve van het onderwijs en met een duurzame 
inbedding in het beleid van de school (van Veen e.a. 
2010). Daarmee wordt bedoeld dat de effecten van 
losse studiedagen, webinars of trainingen vaak klein 
zijn en niet leiden tot structurele verbeteringen op 
de werkvloer. In 2016 deed de Universiteit Utrecht 
(UU) een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van 
professionalisering in de vve. De onderzoeksvraag: 
welke factoren zijn doorslaggevend voor effectieve 
professionalisering? Dat zijn; permanente educatie, 
gezamenlijkheid en reflecteren. In het onderzoeksrapport 
worden de volgende werkzame elementen beschreven: 
 

1. Relatie tussen het doel en de intensiteit van 
een training. Als het doel is om de algehele 
onderwijskwaliteit te verhogen is een permanente en 
intensieve vorm van professionalisering vereist.

2. De professionaliseringsvorm heeft een relatie 
met het doel daarvan. Wanneer het vergroten van 
theoretische kennis gekoppeld wordt aan coaching, 
lijkt de kans op effectiviteit het grootst.

3. Monitor de kwaliteit van uitvoering. Worden de 
getrainde of verdiepte vaardigheden inderdaad zo 
uitgevoerd als aangeleerd? Om effect op kinderen te 
sorteren is de kwaliteit van uitvoering een vereiste. 
De UU introduceert in dit verband het begrip 
‘implementatietrouw’. 
 
 

Jonge kinderen leren door verkennen en ontdekken. Om zich te kunnen ontwikkelen, 
hebben ze interactie nodig, met andere kinderen of volwassenen. Wetenschapper  
Vygotsky noemt spel voor die ontwikkeling een leidende activiteit. Spel kan zorgen
voor een volgende stap: ‘de zone van naaste ontwikkeling’. Dat is het ontwikkelings- 
niveau dat het kind nog niet beheerst. Wanneer een volwassene aansluit bij wat 
een kind kan en ondersteunt bij wat het nog niet kan, doet het kind kennis en 
vaardigheden op die het alleen niet had kunnen verwerven. Spel biedt veel kansen 
om kinderen te ondersteunen in de ontwikkeling. Cruciaal is de rol van de leerkracht: 
die zorgt voor ondersteuning en faciliteert het rijke spel. Waarbij met name het 
bevorderen van ‘het hogere orde denken’ en begripsontwikkeling van belang zijn. 
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4. Wanneer het professionaliseringsaanbod gezamenlijk 
wordt uitgevoerd is de kans op succes het grootst. 
De UU wijst op het vormen van professionele 
leergemeenschappen. Professionals komen daar op 
regelmatige basis bijeen, delen een gezamenlijke 
leervraag en ontsluiten elkaars groepen. Reflectie op 
handelen staat in deze netwerken centraal.

5. Het vergroten van kennis kan inspireren, maar voor 
daadwerkelijk en duurzaam verhogen van kwaliteit is 
‘ín-oefening’ door actief leren noodzakelijk.

6. Het professionaliseringsaanbod moet in lijn zijn met 
de organisatiedoelen en de organisatie-visie op hoge 
kwaliteit. Hierbij is er een belangrijke rol voor de 
directie van de Peutergroep/school.  

7. Beroepskrachten doen zelf onderzoek, om hun 
eigenaarschap te vergroten. Onderzoek wordt hier 
breed opgevat, bijvoorbeeld het verzamelen van 
documentatie voor een portfolio.

 

Verder lezen? . Henrichs, L.F. & Leseman, P.P.M. (2016), Professionele 
ontwikkeling in voorschoolse voorzieningen, Utrecht . Van Veen, K., Zwart, R. C., Meirink, J. A., & Verloop, 
N. (2010). Professionele ontwikkeling van leraren: 
een reviewstudie naar effectieve kenmerken van 
professionaliseringsinterventies van leraren. ICLON/
Expertisecentrum Leren van Docenten. . Odenthal, L., Verbaan, A. & Verbiest, C. (2014). 
De architectuur van een leerlandschap: 
Professionalisering in de school. Amersfoort: CPS 
Onderwijsontwikkeling en advies, in opdracht van het 
ministerie van OCW.

Doorpraten? 
Vraag collega’s of bijvoorbeeld medewerkers 
kwaliteitszorg van uw bestuur of organisatie naar experts 
op dit thema. Een landelijke expert is: dr. Ditte Lockhorst, 
onderzoeker-adviseur Oberon dlockhorst@oberon.eu 

Goed voorbeeld van een professionaliseringsaanpak 

Een geslaagd voorbeeld van een professionaliseringsaanpak is het project ‘Nu voor Later’ dat de gemeente 
Utrecht in 2013 startte. In dit project werkten negentien organisaties samen aan de professionalisering van 
hun medewerkers.  Zie www.nuvoorlater.nl. Het concept Top VVE brengt het bovenstaande in praktijk en 
zet in op langdurige en intensieve professionalisering. Dat leidt tot sterke verbetering van leerkrachtvaar-
digheden, stelt de UU vast. Zie www.top-vve.nl. Op de Rotterdamse basisschool Tuimelaar wordt sinds een 
aantal jaren gewerkt met het programma LeerKRACHT. Hiermee is succesvol gewerkt aan een professione-
le cultuur op de school. Zie: www.stichting-leerkracht.nl en www.bsdetuimelaar.nl 

Thema 2: 
taal- en cognitieve 
stimulering
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Thema 2: taal- en cognitieve stimulering

De essentie van educatieve kwaliteit van de vve draait 
om een sterke taalstimulerende interactie. Die biedt 
kinderen de gelegenheid om complexere taal te horen 
en zelf te gebruiken. Er wordt voldoende ruimte geboden 
om na te denken, te redeneren en een antwoord te geven. 
Daar waar een kind nog onvoldoende in staat is een 
antwoord te geven, wordt het toch geprikkeld om na te 
denken over een complexer probleem en een antwoord of 
oplossing. 

Waarom doet het ertoe?
Voor taalontwikkeling heb je voldoende, kwalitatief rijke 
taalinput nodig. Kinderen van laagopgeleide ouders 
(lage SES) of kinderen met een migratieachtergrond 
krijgen gemiddeld genomen van huis uit minder 
(Nederlandse) taal aangeboden. Deze kinderen kunnen 
dan op de Peutergroep of basisschool komen met 
een taalachterstand. De kans op onderschatting van 
deze leerlingen door leerkrachten is aanwezig. ‘Ze 

praten immers zo weinig Nederlands, dus we stellen 
ons taalniveau bij, we vereenvoudigen het aanbod.’ 
Echter, daarmee krijgen de leerlingen juist minder 
gelegenheid om hun woordenschat te vergroten en 
hun denkontwikkeling te stimuleren. Leerkrachten zijn 
geneigd om gesloten, reproductieve vragen te stellen, 
waardoor deze kinderen niet meer bijleren, maar de 
achterstand qua taal en kennis groter wordt.  
De vragen die worden gesteld door de leerkracht zijn 
van cruciaal belang in hoeveel kinderen echt leren in een 
gesprek. En daar zit volgens onderzoek het probleem. 
De vragen die leerkrachten stellen zijn te eenvoudig 
en nodigen onvoldoende uit tot denken. Amerikaans 
onderzoek laat zien dat 85% van de vragen die 
leerkrachten kleuters stelden juist werden beantwoord. 
Daaruit kun je concluderen dat de vragen te eenvoudig 
waren. Daarnaast was het merendeel van de vragen 
gesloten en lokten 63% van de vragen een één-woord 
antwoord uit (Deshmukh et al., 2019). In Nederland laten 

de resultaten van het pre-COOL onderzoek (Leseman 
et al., 2016) zien dat vooral de educatieve kwaliteit van 
voor- en vroegschool minder goed is dan gewenst voor 
doelgroepkinderen. Gesprekken vinden te vaak plaats in 
een grote groep, interactie blijft daardoor minder effectief 
en efficiënt.

Hoe zet je effectief in op taal- en 
cognitieve stimulering?
Door als leerkracht zelf minder te praten en de kinderen 
aan het woord te laten over interessante onderwerpen. 
Uitdagende communicatie (Damhuis 2020) is een 
vereiste voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen. 
De rol van de leerkracht is cruciaal bij hoogwaardige 
interactie. Die zet in op rijk taalaanbod. Niet alleen in 
geplande activiteiten, maar de hele dag door. Het draait 
om het stellen van de goede vragen. Dat wil zeggen: 
stop met taalcontrolerende vragen (‘watvoor kleur 
heeft jouw broodtrommel’?), stel in plaats daarvan 

De ontwikkeling van taal en denken (cognitie) gaan hand in hand. Stimuleer je 
taalontwikkeling, dan stimuleer je ook het denken. Tenminste, als je als leerkracht 
kinderen voldoende ruimte geeft om na te denken en een antwoord te produceren. 
Door middel van taalstimulerende gesprekken, in de literatuur ook ‘Sustained  
shared thinking’, ‘taaldenkgesprekken’ of ‘samen-doordenken’ genoemd, geef je 
kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan langere gesprekken, met  
meerdere beurtwisselingen. Belangrijk daarbij is dat kinderen voldoende  
worden uitgedaagd. 

taalstimulerende vragen. Waar dat laatste toe leidt, is te 
zien de TEDx presentatie ‘curious minds, serious play’, 
van prof. Jan de Lange. Hiernaast genoemde kenmerken 
van leerkrachtgedrag laten zien dat de leerkracht het 
verschil kan maken in hoogwaardige interactie met 
kinderen (Broekhof, 2017). Is er gelegenheid voor langere 
gesprekken, meerdere beurtwisselingen over een 
uitdagende kwestie? Worden kinderen echt uitgedaagd 
tot denken of worden ze met een vraag getoetst of ze 
de kleur kennen of het dier op het plaatje? Stel jezelf als 
leerkracht de vraag in hoeverre je in staat bent leerlingen 
echt uit te dagen tot denken en hen de ruimte biedt 
om zelf taal te produceren. Denk daarnaast na over de 
vraag hoe je gedurende de dag je kansen kunt grijpen 
om uitdagende een-op-een gesprekken te voeren. Denk 
aan welke routinemomenten je op een dag hebt, maar 
ook aan de inrichting van je lokaal en in hoeverre die 
bijdraagt aan zinvolle interactie. 
 

Afstemmen op het kind (luisteren, kijken).

Kenmerken van leerkrachtgedrag die taalstimulerende gesprekken  
effectief maken, zijn volgens Siraj-Blatchford (2005):

Eigen ervaringen delen (“ik heb zelf ...”). 

Kind herinneren aan eerdere uitspraken  
(“je zei net dat ...”). 

Denkwijze van het kind volgen. 

Hints geven (“als je dit eens probeert ...”). 

Speculeren (“wat als ...”). 

Oprechte interesse tonen. 

Verhelderen (“dus als ik het goed begrijp ...”). 

Ander gezichtspunt bieden  
(“misschien vond hij dat helemaal niet stout?”). 

Samenvatten (“dus jij denkt dat ...”). 

Doordenken stimuleren (“hoe denk je dat ...”). 

Open vragen stellen (“vertel eens, ...?”). 
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Verder lezen?  . Broekhof, K. (2021). Onderwijskansen en  
taalstimulering . Cummins, J. (1979). Cognitive/academic language 
proficiency, linguistic interdependence, the optimum 
age question and some other matters. Working Papers 
on Bilingualism, 19, 121-129.  . Desmukh R.S., Zucker T.A. Tambyraja S.R., Pentimonti 
J.M., Bowles R.P., Justice L.M. (2019) Teachers’ use of 
questions during shared book reading: Relations to 
child responses. Early childhood Research Quarterly, 
49, 59-68.  . Frijns, C. (2018) De vliegtuigklas. Naar sterk taal- 
onderwijs op de basisschool. KCC. . Leseman P., Veen A. (2016) Ontwikkeling van kinderen 
en relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen. 

Resultaten uit het pre-cool cohortonderzoek. 
Amsterdam: Kohnstamm InstituutSabol, T.J., Hong, 
S.L.S., Pianta, R.C., & Burchinal, M.R. (2013). Can rating 
pre-k programs predict children’s learning? Science, 
341 (6148), 845-846. Broekhof, K. (2017), ‘Wat maakt 
VVE effectief?’ HJK, 20-23.  . Siraj-Blatchford (2005), Quality Interactions in the 
Early Years. TACTYC Annual Conference Birth to 
Eight Matters! Seeking Seamlessness - Continuity? 
Integration? Creativity? 5 November, Cardiff.  . Cummins, J. (1979). Cognitive/academic language 
proficiency, linguistic interdependence, the optimum 
age question and some other matters. Working Papers 
on Bilingualism, 19, 121-129.  . https://www.taal-in-spel.nl/Kernelementen 

Doorpraten?
Vraag collega’s of bijvoorbeeld medewerkers 
kwaliteitszorg van uw bestuur of organisatie naar experts 
op dit thema. Landelijke experts zijn bijvoorbeeld  
Kees Broekhof, trainer en ontwikkelaar Vinci: vinci@
vinci-toponderwijs.nl en Taaltrainers vroegschoolse  
educatie Suzanne van Oers, suzanne@vanoerstaal.nl  
en Michelle de Nooijer, mail@michelledenooijer.nl .

Thema 2: taal- en cognitieve stimulering

Goed voorbeeld van een professionaliseringsaanpak 

Op de Rotterdamse basisschool Dominicus is geïnvesteerd in leerkrachtvaardigheden om zinvolle  
taaldenkgesprekken te voeren. Er wordt gewerkt volgens de principes van Speel Goed van professor  
Jan de Lange, waarbij ontdekactiviteiten de interactie aanjagen.  Leerkrachten maken tijd om gesprekjes 
met kinderen te voeren en stellen daarbij stimulerende vragen met behulp van zogenaamde denk- 
sleutels. Die helpen de leerkracht om geschikte vragen te stellen.

Ook het concept TOP VVE zet in op de versterking van de educatieve kwaliteit van vve. Daarbij gaat het  
in de eerste plaats om de interactievaardigheden van pm’ers en leerkrachten. Onderzoek door de UU  
naar de opbrengsten laat opzienbarende resultaten zien.

Thema 3: 
spelbegeleiding
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Waarom doet het ertoe?
Spel is het mechanisme waardoor kinderen zich 
ontwikkelen en leren. Maar niet alle spel leidt altijd tot 
ontwikkeling. In de onderbouw worden spelen en leren 
vaak nog gezien als twee gescheiden activiteiten.  
Je hebt instructielesjes en je hebt vrij spel. Maar binnen 
dat vrije spel ben je als leerkracht belangrijk om de 
ontwikkeling te stimuleren. Als je hebt waargenomen dat 
het spel stagneert en het kind zich niet meer automatisch 
zelf ontwikkelt, ben jij aan zet. Niet te lang afwachten 
tot er iets gebeurt, maar inzetten op rijk begeleid en 
geleid spel. Wel aansluiten bij waar het kind is en elke 
keer zoeken naar de zone van naaste ontwikkeling. Niet 
blijven hangen in wat het kind al kan en weet, maar  
vanuit een veilige basis kinderen spelend laten leren. 
 

Wanneer is spelbegeleiding effectief?
Spel betekent dat kinderen zelf het initiatief nemen en 
zelf de volgende stap zetten. Maar daar moeten ze wel bij 
gesteund worden. Soms blijven kinderen hangen in spel 
of komen ze niet tot samenspel. Daarbij is de kwaliteit 
van de begeleiding door de leerkracht van belang. Die 
kan bijvoorbeeld een complicatie aanbrengen, zodat 
kinderen een stapje verder komen in het spel. Dankzij 
begeleiding kan het spel lang aanhouden. Tijdens het 
spel praten kinderen en ontdekken nieuwe dingen. Ze 
fantaseren, stellen zich een nieuwe wereld voor. Daar 
draait het om. Dat is het leermechanisme. 
Spelbegeleiding is dus effectief als je aansluit bij de 
ontwikkelingsbehoefte van het kind. Maar hoe doe je 
dat? Hoe weet je wat een kind nodig heeft? Binnen de vve 
wordt gewerkt met het didactisch model van de drie v’s: 
verkennen, verbinden en verrijken (D. De Haan, 2015).  

 
Om spel goed te kunnen begeleiden is het belangrijk 
eerst het spel van kinderen te observeren. Dan weet 
je als leerkracht waar de ontwikkelingsbehoefte voor 
het kind ligt. Vervolgens verbind je je aan het spel 
van kinderen en verrijk je het met taal, materiaal, 
problemen. Kinderen die zelf moeilijk tot spelen komen 
en weinig initiatieven nemen, kun je leren spelen. Door 
als spelleider te fungeren sta je zelf model voor de 
kinderen, qua spelscripts, taal en handelingen. Vanuit 
dat wat jij voordoet, kunnen de kinderen vervolgens zelf 
verder spelen. Je zet het spel als het ware in de steigers, 
de leerkracht geeft ondersteunende aanwijzingen – 
‘scaffolding’. Dat vraagt om kennis over hoe je dat doet, 
vaardigheden die je moet oefenen, maar ook goed 
klassenmanagement dat ruimte geeft aan de leerkracht 
om het spel van kinderen echt op een hoger plan te krijgen.

Jonge kinderen leren door verkennen en ontdekken. Om zich te kunnen ontwikkelen, 
hebben ze interactie nodig, met andere kinderen of volwassenen. Wetenschapper 
Vygotsky noemt spel voor die ontwikkeling een leidende activiteit. Spel kan zorgen
voor een volgende stap: ‘de zone van naaste ontwikkeling’. Dat is het ontwikkelings- 
niveau dat het kind nog niet beheerst. Wanneer een volwassene aansluit bij wat 
een kind kan en ondersteunt bij wat het nog niet kan, doet het kind kennis en 
vaardigheden op die het alleen niet had kunnen verwerven. Spel biedt veel kansen 
om kinderen te ondersteunen in de ontwikkeling. Cruciaal is de rol van de leerkracht: 
die zorgt voor ondersteuning en faciliteert het rijke spel. Waarbij met name het 
bevorderen van ‘het hogere orde denken’ en begripsontwikkeling van belang zijn.

Verder lezen? . Boland, A. (2015). Opbrengstgericht werken: 
op zoek naar balans. Bij basistraining VVE voor 
beroepskrachten in opdracht van gemeente 
Amsterdam. . Boland, A. & Damhuis, R. & van der Zalm, E. (2018). 
Aansluiten bij doen-alsof spel. Taal en spel verrijken. 
HJK-maart 2018 . De Haan, D. (2015). De drie V’s en zes 
interactievaardigheden. Bij basistraining VVE 
voor beroepskrachten in opdracht van gemeente 
Amsterdam. . Martens, R. (2019). We moeten spelen. Wat onderwijs 
aan een verkenning van onze natuur heeft. Lannoo 
Campus 2019 . Van Oers, B. (2020). De Toekomst van spel. Visie  
van Bert van Oers. HJK-januari 2020 

 . Van Oers, B. (2021). Wat is spel? De mist werd alleen 
maar dikker. HJK-februari 2021 . https://www.taal-in-spel.nl/ 

Doorpraten?
Vraag collega’s of bijvoorbeeld medewerkers 
kwaliteitszorg van uw bestuur of organisatie naar experts 
op dit thema. Landelijke experts zijn bijvoorbeeld  
Suzanne van Oers: www.vanoerstaal.nl, 
Yvonne Leenders: info@yvonneleenders.nl of 
Resi Damhuis en Annerieke Boland: www.taal-in-spel.nl.
 

Thema 3: spelbegeleiding

Goed voorbeeld 

In alle kleutergroepen wordt gespeeld, maar waar zie je goede voorbeelden? Op de Rotterdamse 
basisschool Dominicus wordt breed ingezet op spelontwikkeling. De leerkracht prioriteert spel in de 
planning. Ze maakt er echt tijd voor, weet aan welke doelen ze kan werken in dat spel en organiseert het zo 
dat de andere kinderen zelf aan het werken/spelen zijn. Vanuit een rijke, betekenisvolle leeromgeving, met 
echte materialen, worden kinderen uitgedaagd, nieuwsgierig gemaakt en komen zo in aanraking met de 
echte wereld. De leerkracht observeert spelbetrokkenheid, zodat ze weet welke ontwikkelingsbehoeften 
een kind heeft. Met die kennis weet ze aan welke doelen ze moet werken. Daarbij aansluitend bij het spel 
van kinderen en hun spelplezier. Door zich aan het spel te verbinden kan ze taal toevoegen, spelscripts 
uitbreiden en nieuwe impulsen geven aan het spel waardoor kinderen zich verder ontwikkelen, zowel 
sociaal-emotioneel als cognitief.Ook het project Taal in Spel (www.taal-in-spel.nl) is en goed voorbeeld. Het 
is een samenwerking tussen verschillende Jonge Kind-specialisten die vanuit 10 kernelementen laten zien 
hoe je als professional het spel van kinderen kunt verrijken en tegelijk de taalontwikkeling kunt stimuleren.
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Waarom doet het ertoe?
Eenvoudig gezegd zullen leerlingen in goed ontworpen, 
goed ingerichte klaslokalen efficiënter leren. In zo’n 
omgeving is ook de leraar gezonder, gelukkiger en 
effectiever. De ruimte wordt in de literatuur beschreven 
als de derde pedagoog. Hoe rijker, uitdagender de groep 
is ingericht, hoe makkelijker kinderen tot leerervaringen 
kunnen komen.

Wanneer is er sprake van een 
educatief sterke inrichting?
Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige, 
betekenisvolle ruimte, waar ze zelf, samen met andere 
kinderen en met de leerkracht tot ontdekkingen kunnen 
komen. Een educatief sterke inrichting kan ervoor zorgen 
dat jonge kinderen zich veilig en rustig voelen.  
 
 

Tegelijkertijd biedt een zorgvuldig ingerichte ruimte 
kansen om vol verwondering uitgedaagd te worden 
en ontdekkingen te doen. In de groepsruimte is een 
goede balans tussen rust en prikkels die uitdagen tot 
ontwikkelingsstimulering. De klasseninrichting is in orde 
als kinderen op een natuurlijke manier, zonder al te veel 
sturing, betrokkenheid tonen en tot spel komen. 

Alles begint bij de ontwikkelingsdoelen.  
Richt de inrichting daarop in.

Kinderen moeten zich prettig voelen in de ruimte en behoefte  
voelen aan inspiratie. 

Voldoende ruimte voor speelhoeken en de mogelijkheid  
om regelmatig te veranderen.

Zorg voor verschillende typen materialen in je groep.  
Dit is nodig om tot rijk en gevarieerd spel te komen (materiaal met een 
eenduidig doel, concreet materiaal uit de echte wereld, materiaal dat 
van alles voor kan stellen).

1

5

2

3

4 Kinderen leren spelenderwijs en doen hierbij rijke ervaringen op die hun 
brede ontwikkeling stimuleren. Hierdoor krijgen zij grip op de wereld. Dit 
kun je doen door bijvoorbeeld voorafgaand aan een thema na te denken 
over een plan van aanpak; wat zijn de bedoelingen in het thema? Welke 
aanpassingen in de ruimte zijn hiervoor nodig? Welke materialen kunnen 
toegevoegd worden om (nieuwe) handelingen uit te voeren en het 
thematisch spel te bevorderen?

Wat heb je daarvoor nodig?

Een educatief sterke inrichting is een rijk ingerichte speelleeromgeving, waarin  
kinderen de weg weten en snel tot actie kunnen komen. De hoeken hebben een 
duidelijke functie. Er is een overzichtelijke speelleeromgeving, waar kinderen 
materialen zelf kunnen pakken en waar materialen een vaste en logische (gelabelde) 
opbergplek hebben. Door overzicht te bieden en het materiaal enigszins te beperken, 
hoeven kinderen niet eerst alle materialen te doorzoeken, maar kunnen ze meteen 
beginnen met hun spel of opdracht (Barrett e.a. 2015).

Thema 4: educatief sterke inrichting

Thema 4: 
educatief sterke 
inrichting
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Verder lezen? . Brouwers, H. (2019) Kiezen voor het jonge kind, Coutinho . Speleon Onderdeel van Hogeschool IPabo, Annerieke Boland en Anke van Seters, 
oktober 2014 Tien tips voor de speelleeromgeving (ipabo.nl)

Doorpraten?
Vraag collega’s of bijvoorbeeld medewerkers kwaliteitszorg van uw bestuur of organi-
satie naar experts op dit thema. Landelijke experts zijn bijvoorbeeld Simone Sorber: 
info@simonesorber.nl en Ed Hoekstra: edhoekstra@akta.nl van bureau Akta. 

 

Kinderen hebben ruimte nodig om complexe spelverhalen en  
samenspel op hoog niveau te ontwikkelen.

De speelleeromgeving heeft dagelijks onderhoud nodig. Functioneert 
alles nog zoals de bedoeling was?

Kijk goed naar de samenstelling van je groep. Alle kinderen moeten 
zich kunnen herkennen in de speelleeromgeving (veilig voelen en 
identificeren).

9

10

6

7

8

De speelleeromgeving moet kinderen plezier geven in boeken en hun 
belangstelling wekken voor zelf schrijven, lezen en rekenen. Kijk met 
aandacht naar de leesschrijfhoek, de boekenhoek en de rekenhoek. Wat 
kunnen kinderen hier ontdekken en leren?

Kinderen moeten de weg kunnen vinden in de speelleeromgeving naar de 
materialen die ze nodig hebben. Een gelabelde voorspelbare omgeving 
helpt hierbij.

Goed voorbeeld 

Twee kleuterklassen van de Rotterdamse Van Asch van Wijckschool (nu  
Kindcentrum Het Oude Westen) zijn met elkaar verbonden door een  
gezamenlijke ruimte met speelhoeken. Hier ontmoeten kinderen van de  
verschillende groepen elkaar. Over de inrichting van de lokalen is goed  
nagedacht. Die is enerzijds voorspelbaar (veilig), maar tegelijkertijd 
uitdagend (vaste en wisselende hoeken). De materialen in de hoeken sluiten 
aan bij de thema’s en variëren dus. Frisse kleuren, planten en duidelijke 
afgebakende speelplekken geven een prettige indruk. Het effect daarvan is  
zichtbaar in de rust van het spel van de kinderen. Ze kennen de weg in het 
lokaal en doen verschillende activiteiten op meerdere plekken in het lokaal.

Ook het concept Top VVE besteedt veel aandacht aan de inrichting. 
www.top-vve.nl

Thema 5: 
doorgaande leerlijn
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Waarom doet het ertoe?
Uit allerlei onderzoeken blijkt dat een doorgaande 
leerlijn bij de ontwikkeling van kinderen cruciaal is. Dit 
levert een betere startpositie op in groep 3 en is van 
invloed gedurende de hele schoolloopbaan (op weg 
naar de kerndoelen). Een doorgaande leerlijn heeft 
positieve effecten op kinderen, gezinnen (ouders) 
en onderwijsprofessionals. Kinderen voelen zich 
bijvoorbeeld snel thuis in een nieuwe klas, ouders 
bouwen een vertrouwensrelatie op met de nieuwe 
leerkracht en professionals van de Peutergroep en 
basisschool zijn samen in staat om continuïteit in de 
ontwikkeling van kinderen te garanderen (P. Slot en P. 
Leseman, 2015). 

 
 

Wanneer is de doorgaande lijn effectief?
De doorgaande leerlijn heeft effect als er een goede 
professionele samenwerking is tussen professionals van 
de Peutergroep en de basisschool, met een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Zo’n samenwerking begint bij 
elkaar ontmoeten en leren kennen: nieuwsgierig zijn naar 
elkaars werkwijze en verschillende ideeën. Op zoek naar 
overeenkomsten en respectvol omgaan met verschillen. 
In de voorschoolse periode wordt bijvoorbeeld gewerkt 
aan ervaringsdoelen, terwijl in de vroegschoolse periode 
meer gewerkt wordt aan beheersingsdoelen. Hierdoor 
zijn verwachtingen niet altijd helder. Als een stevige basis 
op een gelijkwaardige en respectvolle manier is gelegd, 
kan een gezamenlijke visie worden geformuleerd op 
belangrijke thema’s binnen de voor- en vroegschoolse 
educatie. De manier waarop hier leiding aan wordt 
gegeven, is cruciaal.  

Een belangrijke belemmering voor een doorgaande 
pedagogische aanpak, is het verschil tussen personele 
bezetting op de Peutergroep en de vroegschool. 
In de voorschoolse periode zitten 16 kinderen in 
een groepen met twee begeleiders. Zo kunnen veel 
activiteiten in kleine groepen worden gedaan. In de 
vroegschoolse periode bestaan groepen vaak uit veel 
meer kinderen, begeleid door 1 leerkracht (en incidenteel 
een onderwijsassistent). Veel experts vinden dat de 
pedagogische aanpak van de peutergroep zou moeten 
worden doorgezet in de vroegschoolse periode.

Bij een doorgaande leerlijn in de vve gaat het om een ononderbroken 
ontwikkelingsgang van kinderen van de Peutergroep naar het onderwijs.  
Van een doorgaande leerlijn wordt gesproken als de leerstof en de aanpak van  
de Peutergroep en de basisschool naadloos op elkaar aansluiten. De doorgaande  
leerlijn heeft vooral te maken met het besef dat alles wat in groep 8 gebeurt, hoe 
kinderen dan presteren op bijvoorbeeld rekenen en taal, te maken heeft met wat  
er in de Peutergroep en vroegschool is gebeurd. Bij een doorgaande leerlijn is  
er geen breuk tussen Peutergroep en basisschool. Niet in de overgang die  
kinderen maken en niet in de aanpak. 

Verder lezen? . Balledux, M., Doornenbal, J., Fukkink, R., Spoelstra, J., 
Verseveld, M. & Yperen, T. van (2018). Resultaten van de 
proeftuinen van PACT: Inclusie door interprofessionele 
samenwerking. In V. de Waal (red.), Interprofessioneel 
samenwerken en innoveren in teams: Samenwerking in 
nieuwe praktijken (pp. 193-208). Bussum: Coutinho . Kruiter, J. (2013). De brede school in een veranderend 
tijdsgewricht. Uitkomsten landelijke effectmeting 
2009-2013. Utrecht: Oberon, ITS en Sardes . Slot, P. & Leseman, P. (2019). Investeren in kinderen 
van 0-12 jaar. Bevindingen uit de wetenschap. PACT 
voor kindcentra. Utrecht: Universiteit Utrecht. . Swart, L., Wiel, K. van der & Houkes-Hommes, A. (2017). 
Samenwerking kinderopvang en onderwijs. CPB policy 
brief, 03 . Veen, A., Karssen, A.M., Daalen, M.M. van, Roeleveld, 
J., Triesscheijn, J. & Elshof, D. (2013). De aansluiting 
tussen voor- en vroegschoolse educatie en tussen 
vroegschoolse educatie en groep 3. Rapport 892.  
Amsterdam: Kohnstamm Instituut.  
https://pre-cool.kohnstamminstituut.nl/pdf/
kohnstamm_892.pdf . Veen, A., Veen, I. van der, Schaik, S. van, & Leseman, 
P. (2017). Kwaliteit in kleutergroepen en de relatie 
met de ontwikkeling van kinderen. Resultaten uit het 
pre-COOL cohortonderzoek. Amsterdam: Kohnstamm 
Instituut  . GOAB Kansen voor kinderen GOAB

 

Thema 5: doorgaande leerlijn

Goed voorbeeld van een professionaliseringsaanpak 

Op de Rotterdamse basisschool Mozaïek is een goede samenwerking met de Rotterdamse peuterschool.  
Er is een gezamenlijke visie geformuleerd: ‘Vanuit een veilige speelleeromgeving komen peuters en  
kleuters bij CBS Mozaïek spelend tot leren’. Deze visie (kwaliteitsmonitor) is gebaseerd op de indicatoren 
van het VVE-inspectiekader PO. De voor- en vroegschool hanteert eenzelfde plan van aanpak met 
duidelijke doelen op basis van de kwaliteitsmonitor. (Document visie jonge kind CBS Mozaïek, 14-01-2019)  
www.cbsmozaiek.nl

Succesfactoren zijn: .  Benadering vanuit directie als één team (Peutergroep en vroegschool). Voorbeeld: directeur stuurt  
zondagavond memo voor de week aan alle teamleden, dus ook aan pm’ers. . Investeren in contact/ samenwerking o.a. gezamenlijke dagelijkse briefing, gezamenlijke  
buitenspeelmomenten, vieringen, afsluitingen, projecten o.a. organisatie Koningsspelen. . Dezelfde werkwijzen vve: Startblokken en KIJK! . Eenduidige terminologie: pm’ers en leerkrachten ‘verstaan’ elkaar. . Vve-coach begeleidt leerkrachten en pm’ers op de gezamenlijke gekozen onderwerpen van  
de kwaliteitsmonitor. . Combinatiefunctie: pm’er is deels aan het werk in de Peutergroep en deels in de kleutergroep  
(brugfunctie). . Warme overdracht kinderen . Vrijheid in gebondenheid, op basis van vertrouwen en wederzijds respect. Bijvoorbeeld: De werktijden 
van pm’ers en leerkrachten zijn verschillend. Pm’ers hebben per week 3 niet-lesgebonden uren en  
zijn vrij tijdens de schoolvakanties. Dit betekent dat ze ruimte krijgen om deze uren in te zetten voor  
werkoverleg, oudergesprekken, kijkregistratie enz. Dit houden ze bij en gebeurt in vertrouwen en  
geeft geen gedoe.
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Thema 6: 
doelmatig en 
niet plichtmatig 

Weten waarom je doet wat je doet. Simpeler kan het eigenlijk niet uitgelegd  
worden. Leerkrachten stoppen veel tijd in doelmatig werken aan de ontwikkeling 
van kleuters. Maar hoe komt het toch, dat deze inzet vaak als ‘moeten’ voelt?  
Hoe kunnen we dit ‘plichtmatig’ omdraaien naar ‘doelmatig’ werken aan een  
sterke educatieve basis waarbij alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen?  
Van ballast naar houvast!

Doelmatig werken heeft betrekking op het 
opbrengstgericht werken. Opbrengstgericht werken 
is systematisch en doelgericht werken op basis van 
verzamelde gegevens over de kinderen. Kinderen 
verschillen in hun ontwikkelingsbehoeften. Om kinderen 
goed te ondersteunen in hun ontwikkeling, moet het 
aanbod afgestemd worden op hun ontwikkelingsniveau. 
Daarvoor zijn observatiegegevens nodig, die heel 
precies laten zien waar een kind staat. De combinatie 
van observatiegegevens en een goede kennis van de 
ontwikkeling van kinderen, helpt te bepalen hoe kinderen 
ondersteund kunnen worden bij de volgende stap in 
hun ontwikkeling. Deze doelgerichte manier van werken 
is de kern van opbrengstgericht werken (ogw): welke 
doelen stel ik voor welke kinderen, met welk aanbod kan 
ik deze doelen bereiken en tot slot: is het gelukt? Het 
opbrengstgericht werken helpt ontwikkelingskansen van 
kinderen optimaal te benutten. (2016 Leseman & Veen).

Waarom doet het ertoe?
Door met doelen te werken, wordt een duidelijke focus 
aangebracht in het werken met de kinderen. Van tevoren 
wordt nagedacht over extra aanbod. Het zorgt er ook 

voor dat er veel meer kansen gezien worden om aan te 
sluiten bij uitingen van het kind of bij wat er gebeurt. 
Het vve-programma is een houvast: er is sprake van een 
samenhangend en doelgericht aanbod. Dit educatieve 
aanbod wordt gedifferentieerd en op alle niveaus 
voorbereid en uitgevoerd zodat het aansluit bij de 
individuele leerbehoeften van kinderen (ogw). 

Wanneer is doelmatig werken effectief?
Doelmatig werken wordt minder plichtmatig als de 
leerkracht dit niet langer als ballast ervaart, maar het 
doelmatig werken beschouwt als houvast. Leerkrachten 
die opbrengstgericht werken, denken niet in activiteiten, 
maar in doelen: wat wil ik met de kinderen bereiken? Zij 
denken als het ware achterstevoren: ze stellen doelen 
op basis van wat ze bij de kinderen zien en stellen 
daarna vast met welk professioneel handelen en welke 
methodes, activiteiten en materialen de doelen het beste 
kunnen worden bereikt. Door met doelen te werken wordt 
een duidelijke focus aangebracht in het werken met de 
kinderen. Het doel “Deze kinderen geven antwoord op 
wie/wat/ waar-vragen” geeft veel meer houvast voor 
aanpak dan “Deze kinderen kunnen meer taal produceren  

 
en laten meer van zich horen.” Passende, concrete en 
haalbare doelen stellen, is een cruciaal onderdeel van 
ogw.  Naast de ontwikkelingsdoelen van de kinderen, 
wordt ook geformuleerd wat de inzet is om de doelen 
te bereiken. Persoonlijke leerdoelen van leerkrachten 
worden verbonden aan de doelen die zij willen bereiken 
met de kinderen, de groep, de school of de organisatie. 
(2016, VHJK-kwaliteitskaart, Sardes, Heleen Versteegen). 
Uit onderzoek blijkt dat met name leerkrachtgestuurde 
activiteiten met een specifiek reken- en of taaldoel het 
meest effect hebben op de ontwikkeling van kinderen 
(2021, Onderwijskennisnet.nl, Karin Vander Heyde).
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Verder lezen? . Clijsen A., Pameijer N., Kappen A., Met 
handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de 
slag JSW Jeugd in School en Wereld Jrg. 96 (december 
2011) Nr. 4 
Kwaliteitskaart HGW en OGW, 1-zorgroute (2011).  
(www.schoolaanzet.nl) . Onderzoek Oberon (februari, 2013). Opbrengstgericht 
werken bij kleuters.  
Utrecht: Oberon Verslag School aanzet: 
Opbrengsgericht werken bij kleuters - 
Onderwijsdatabank . Onderwijskennisnetwerk.nl Thema_overzicht Jonge 
kind_DEF - hz.pdf  
(onderwijskennis.nl)  Karin van der Heijden 2021 . VHJK-kwaliteitskaart, Sardes, Heleen Versteegen 
(2016) (sardes.nl)

Doorpraten?
Vraag collega’s of bijvoorbeeld medewerkers 
kwaliteitszorg van uw bestuur of organisatie naar experts  
op dit thema. Landelijke experts zijn bijvoorbeeld  
Yvonne Leenders info@yvonneleenders.nl ,  
Suzanne van Oers suzanne@vanoerstaal.nl  en  
Michelle de Nooijer mail@michelledenooijer.nl.  
  

Thema 6: doelmatig en niet plichtmatig 

Goed voorbeeld van een professionaliseringsaanpak 

Op de Rotterdamse basisschool Prins Willem-Alexander wordt gewerkt met het vve-programma  
Piramide (www.piramidemethode.nl) in combinatie met de methode Teach like a Champion  
(www.teachnederland.nl). In de onderbouw worden technieken gebruikt die samenhangen met ‘hoge  
verwachtingen van leerlingen’. Bovendien worden technieken ingezet die helpen om kinderen betrokken  
te houden tijdens onderwijsactiviteiten en die ondersteunen bij het creëren van een sterke groepscultuur. 

De basis voor een stevige en didactische structuur wordt zo al op jonge leeftijd gelegd. De ontwikkeling 
van de kinderen wordt gevolgd met KIJK!. Dit is een veel gebruikt instrument dat leraren en pedagogisch 
medewerkers ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge 
kinderen tussen 0 en 7 jaar. (www.bazalt.nl). Op basis van de observatiemomenten van KIJK! Stellen 
leerkrachten per half jaar een groepsplan op. Per Piramide-project (4 weken) worden doelen uit het 
groepsplan geselecteerd voor de projectplanning. Dit doet het vve-team gezamenlijk tijdens een vve-
overleg o.l.v. de vve-coördinator. 

Het team bespreekt met elkaar de mogelijkheden voor vrij, geleid (instructiegroepen + Piramide- 
activiteiten) en begeleid spel. Deze kansen (en doelen) worden ook gekoppeld aan de inrichting. De 
leerkrachten voelen de vrijheid om, indien nodig, (beredeneerd en kijkend naar de kinderen in hun groep) 
af te wijken van het dagritme. De Ib-er en vve-coördinator zien erop toe dat alle SLO- doelen/ ijkpunten van 
KIJK! (beheersings- en ervaringsdoelen) aan bod komen gedurende een schooljaar. De ontwikkeling van 
de kinderen wordt bijgehouden en geregistreerd met KIJK!.

Thema 7: 
hoge ambities en  
verwachtingen 
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Het hebben van hoge ambities en verwachtingen slaat op de grondhouding die 
iedere leerkracht moet hebben: je neemt je leerlingen serieus, je gaat uit van wat ze 
kunnen en helpt ze zichzelf verder te ontwikkelen. Door het scheppen van een veilig 
leerklimaat kunnen alle kinderen belangrijke ontwikkelstappen zetten. De leerkracht 
zet hoog in, stelt de eisen niet naar beneden bij, maar helpt kinderen op een hoger 
niveau te komen. Scholen met hoge ambities nemen geen genoegen met lage  
resultaten van hun leerlingen. 

Zij gaan aan de slag om kansenongelijkheid aan te 
pakken. Ze spreken elkaar aan op resultaten, ze nemen 
een positieve attitude in richting zichzelf, collega’s en 
kinderen. Lerarenteams die ervan overtuigd zijn dat 
kinderen succesvol kunnen zijn, gedragen zich als 
collectief op een manier die dit succes voorspelt en 
in de hand werkt. Ambitie kan zich ook richten op de 
onderwijskwaliteit. De educatieve kwaliteit van vve blijft 
gemiddeld genomen achter. Juist doelgroepleerlingen 
zijn afhankelijk van een sterk onderwijsaanbod. 

Waarom doet het ertoe?
Het hebben van hoge verwachtingen draagt bij aan 
betere leerresultaten. Door alle leerlingen te voorzien 
van veel ‘lesstof, feedback en de mogelijkheid tot 
interactie’, worden eerlijke kansen geboden in de klas 
(Hollingsworth &Ybarra, 2015). Leerlingen verdienen 
gelijke kansen om succesvol te zijn. Dit vraagt om een 
sterk geloof van leerkrachten in de potentie tot leren dat 

in elk kind aanwezig is. In de vve betekent dat niet het 
verlagen van doelen, maar om het realiseren van een 
rijk aanbod voor alle leerlingen. Een leerling van wie we 
veel verwachten, krijgt meer kansen en leert daardoor 
méér dan een leerling van wie minder wordt verwacht. 
Veelal worden deze verwachtingen bepaald door de 
sociaaleconomische afkomst van de leerling. Dit zijn 
vaak leerlingen die een indicatie Extra spelen en leren 
hadden (doelgroepkinderen). Zij beginnen dikwijls met 
een achterstand aan het onderwijs, omdat zij in de eerste 
jaren van hun leven doorgaans minder aanbod van hun 
ouders hebben ontvangen op het gebied van taal en 
rekenen. 

Hoe zie je hoge verwachtingen en  
ambitie in de praktijk?
Volgens onderzoek van Rosenthal (2011) moet 
het onderwijs inzetten op 4 factoren voor  
een snellere ontwikkeling:

1. Oprechte aandacht en echte interactie voor alle 
leerlingen vanuit een veilige relatie. Voorwaardelijk 
hier zijn de basisgrondhouding van de leerkracht  
die zorgt voor een veilig en voorspelbaar  
pedagogisch klimaat. 

2. Uitdagende leerstof, voor alle leerlingen, passend bij 
hun niveau.

3. Ruimte geven aan alle leerlingen om te kunnen 
reageren, non-verbaal en verbaal. Als ze een fout 
of onvolledig antwoord geven, dan ondersteunt de 
leerkracht om tot een juiste formulering te komen 
door aanwijzingen te geven en stapsgewijs toe te 
werken naar een juist antwoord.

4. Echte complimenten en kwalitatief goede feedback 
geven op reacties en acties van kinderen. Een 
antwoord dat slechts gedeeltelijk juist is, niet te snel 
accepteren, maar doorvragen en eventueel aanvullen, 
zodat het kind echt iets leert. 

Thema 7: hoge ambities en verwachtingen 

Verder lezen? . Over leerkrachtverwachtingen (in relatie tot 
onderwijskansen) is door een commissie van 
onderwijsprofessionals en wetenschappers een 
Leidraad opgesteld.  
https://www.onderwijskennis.nl/artikelen/leidraad-
onderwijs-vanuit-hoge-verwachtingen. In de Leidraad 
Leerkrachtverwachtingen vind je kennis over het 
belang van leerkrachtverwachtingen vertaald in 
zes praktische aanbevelingen. Deze zijn gericht 
op bewustwording van hoe je als leerkracht je 
verwachtingen vormt en communiceert naar leerlingen. 
Tevens aanbevelingen voor wat werkt in het onderwijs: 
heldere leerdoelen stellen, positief klasklimaat. . Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen  
https://werkplaats-oan.nl/ . https://wij-leren.nl/rosenthaleffect-verwachtingen-
leeropbrengsten.php  . Rosenthal, R. (2011). The Pygmalion Effect and the 
Power of Positive Expectations. Youtube. Verkregen 
op 11-04-2015 via deze link: http://tinyurl.com/
rosenthalms4 . https://www.onderwijscommunity.nl/2021/03/
kansenongelijkheid-in-het-onderwijs-de-rol-van-
verwachtingen/ . https://www.onderwijscommunity.nl/2021/03/jouw-
verwachtingen-zijn-hun-kansen/ . Jussim, L., & Harber, K.D. (2005), Teacher expectations 
and self-fulfilling prophecies: Knowns and unknowns, 
resolved and unresolved controversies. Personality and 
Social Psychology Review, 9(2), 131-155. Nederlandse 
samenvatting in: Bergh, L. van den, Denessen, E. & 
Volman, M. (red.), Werk maken van gelijke kansen. 
Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basis-
onderwijs. Meppel: Ten Brink. Didactief Onderzoek, 2020.  

 . Ros, B. (2018), Postcode bepaalt nog steeds 
schoolsucces. Didactiefonline.nl, 3 november.  . Rubie-Davies, C. M., Peterson, E. R., Sibley, C. G., & 
Rosenthal, R. (2015), A teacher expectation intervention: 
Modelling the practices of high expectation teachers. 
Contemporary Educational Psychology, 40, 72-85. 
Nederlandse samenvatting in: Bergh, L. van den, 
Denessen, E. & Volman, M. (red.), Werk maken van gelijke 
kansen. Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren 
basisonderwijs. Meppel: Ten Brink. Didactief Onderzoek, 
2020.  . Ros, B. (2019), Yes, you can! Didactief. Interview met 
Christine Rubie-Davies, december 2019. 72 Lemov, D.  

 
(2016), Teach like a champion 2.0. Rotterdam:  
CED-Groep. 

 
Doorpraten?
Vraag collega’s of bijvoorbeeld medewerkers  
kwaliteitszorg van uw bestuur of organisatie naar 
experts op dit thema. Landelijke experts zijn bijvoorbeeld  
Linda van den Bergh, voorzitter thematische commissie 
Leidraad Leerkrachtverwachtingen en lector Fontys 
OSO of Arjen Scholten van Vinci Toponderwijs:  
arjen@vinci-toponderwijs.nl (Over Top-VVE).

Goed voorbeeld van een professionaliseringsaanpak 

Het team van de Rotterdamse Nicolaasschool werkt vanuit het gedachtegoed van de positieve psychologie. 
Ze heben hoge verwachtingen van de zelfstandigheid van kinderen. Er wordt uitgegaan van hun eigen  
kunnen. Kinderen gaan vanuit een klassikaal instructiemoment zelf aan de slag, bijvoorbeeld in 
circuitvorm. Kinderen helpen elkaar, bekrachtigd door positieve complimenten. Ze zijn handelend bezig, 
kunnen daardoor kijken naar elkaar en zo veel van elkaar leren. Ze worden aangesproken op wat ze kunnen 
en uitgedaagd om een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling.

Een ander voorbeeld is www.top-vve.nl. Dit slaagt erin om de hoge verwachtingen van leerkrachten waar  
te maken. De educatieve kwaliteit op de onderzochte locaties is ‘van opmerkelijk niveau’ (UU).

Een ander goed voorbeeld is de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN): Van 
onderwijsachterstanden naar kansengelijkheid. Een van de thema’s van de WOAN is bewerkstelligen 
dat leerkrachten hoge en reële verwachtingen hebben van leerlingen. De focus van de thema’s ligt op 
ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid. Het beoogde resultaat is dat leraren beter worden toegerust  
om met doelgroepleerlingen om te gaan.
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In de schoolportretten vertellen Rotterdamse leidinggevenden over de 
belemmeringen die zij ondervinden in hun streven naar vve van hoge 
kwaliteit in een grootstedelijke context. Waar mogelijk beschrijven ze  
ook kansen voor verbetering. 

Martine van Reijen
Mr. Van Eijckschool

‘Ouders moeten 
 de spil in de 
 opvoeding zijn’.

3 Portretten over Obstakels en Kansen vve: MR van Eijkschool

‘Ouders moeten de spil in de opvoeding 
zijn’. Dat vindt Martine van Reijen, directeur van 
de Mr. Van Eijckschool. Een gemengde school in de 
Rotterdamse wijk IJsselmonde. Van Reijen signaleert 
een toenemende problematiek bij de peuters en kleuters 
die bij haar school binnenkomen. Die beperkt zich niet 
tot de taal, maar strekt zich uit over meerdere terreinen. 
‘Het ontbreekt ze aan kennis van de wereld en er zijn 
veel sociaal-emotionele problemen. De overheid wil 
hun achterstanden bestrijden door uitbreiding van het 
aantal opvanguren op de Peutergroep. ‘Maar dat is 
niet de enige oplossing’, vindt Van Reijen. ‘Ik vind dat 
ook betrokkenheid van ouders moet worden versterkt. 
Ouders hebben de belangrijkste rol in de opvoeding. 
Nu lijkt het of de verantwoordelijkheid daarvoor bij 
het onderwijs gelegd wordt. En dat is de omgekeerde 
volgorde. We moeten het juist samen doen’, meent ze. 
Van Reijen mist soms betrokkenheid bij een deel van 
de ouders. Ze pleit daarom voor een benadering van 
ouders gericht op het stimuleren om mee te denken en 
ze belonen voor hun betrokkenheid.  Het moet minder 
vrijblijvend zijn en gericht op samenwerking met de 
school en gericht op eigen verantwoordelijkheid. Die 
benadering zou al moeten starten bij de geboorte 
van een kind en moet wijkbreed en integraal worden 
uitgedragen. ‘Het onderwijs kan het niet alleen oplossen, 
we moeten het samen doen’, is haar boodschap. 

 
 
 
 
 
 
 

Schermtijd ten koste van spelen
Van Reijen ziet nog een andere oorzaak voor de 
toenemende achterstanden: al op jonge leeftijd 
brengen kinderen veel tijd door achter telefoon- en 
computerschermen. Dat gaat ten koste van (buiten) 
spelen. De gevolgen: gedragsproblematiek en slecht 
ontwikkelde executieve functies. En een gebrek aan 
creativiteit. Dat is terug te zien in de kwaliteit van 
hun spel. Dat is zorgelijk, omdat jonge kinderen juist 
via spelen tot leren komen. Daarom zet de Mr. van 
Eijckschool vol in op het stimuleren van spelend leren. 
Daarbij spelen de leerkrachten en pm’ers mee met de 
kinderen. En dat werkt. Via het observatieinstrument  
Kijk! wordt groei waargenomen. Niet alleen in spel,  
maar ook in creativiteit, motoriek en taalontwikkeling. 

Studenten beter toerusten op 
werken met jonge kinderen
Van Reijen vindt dat het werken met jonge kinderen 
wordt onderschat. ‘Dat vraagt juist om grote kennis 
van leerkrachten en pm’ers’. Ze somt op: ‘kennis 
van ontwikkelingslijnen, doelen en didactiek, 
klassenmanagement, beredeneerd aanbod en 
taalverwerving. Dat stelt hoge eisen aan onderwijzers. 
Niet iedereen voldoet daar nu aan. En dat verbaast me 
niet’, zegt ze. ‘De PABO bereidt onvoldoende voor op het 
werken in de vroegschoolse educatie. En dus ontbreekt 
het leerkrachten aan specifieke kennis.’ Van Reijen vindt 
dat er een keuzemogelijkheid voor een minor ‘het Jonge 
Kind’ zou moeten komen, die studenten beter toerust 
voor het werken met peuters en kleuters en zeker voor 
het werken met doelgroepkinderen (met indicatie Extra 
spelen en leren). 
 
 

Schakelklassen vervroegen,  
meer handen in de groep
Het gebeurt best regelmatig: leerlingen die rechtstreeks 
vanuit het buitenland instromen op de Mr. Van Eijckschool. 
Vanwege de taalproblematiek zijn zij niet in staat om 
het onderwijs goed te volgen. Voor kinderen vanaf 
zes jaar bestaat daarvoor een oplossing: zij bezoeken 
de schakelklassen. Voor jongere leerlingen is die 
mogelijkheid er niet en dat betekent dat leerkrachten 
te maken krijgen met onaanspreekbare kinderen. Dat 
plaatst hen voor een extra moeilijke opdracht. De tijd 
die ze daaraan kwijt zijn, gaat ten koste van andere 
leerlingen. Van Reijen stelt daarom voor de leeftijd voor 
schakelklassen te vervroegen naar 4 jaar. Daarnaast 
hebben haar leerkrachten te maken met grote klassen 
van zo’n 30 leerlingen. ‘Eigenlijk vraagt dat om dubbele 
bezetting. Die is er nu maar voor een beperkt deel van  
de week.’

31



Martine Remijn
OBS De Globe

‘We zijn goed bezig met  
 de doorgaande lijn  
 van Peutergroep naar  
 vroegschool’. 

‘We zijn goed bezig met de doorgaande 
lijn van Peutergroep naar vroegschool.  
En daar ben ik heel blij mee!’

Zij is directeur van De Globe, een grote basisschool in  
de Rotterdamse Tarwewijk. Zij werkt intensief samen 
met de aan De Globe verbonden Peutergroepen van 
Peuter & Co. Daarbij draait het in de eerste plaats om 
de vormgeving van een doorgaande lijn, de vloeiende 
overgang van Peutergroep naar vroegschool. Bij de 
doorgaande lijn gaat het om afstemming. Bijvoorbeeld 
over de omgang met ouders, de zorg en het pedagogisch-
educatief handelen. Maar ook over het aanbod. Dat kan 
betekenen dat gedurende het jaar dezelfde thema’s 
worden aangeboden of dat er gewerkt wordt met 
hetzelfde vve-programma. Het zijn de thema’s die Remijn 
belangrijk vindt om de continuïteit in de ontwikkeling van 
kinderen te waarborgen. Daaraan is de afgelopen jaren 
hard gewerkt.  

Privacywetgeving zit in de weg
Toch is er op een belangrijk onderdeel van de 
doorgaande lijn nog verbetering mogelijk, denkt 
Remijn: de leerlingoverdracht. Om een kind, als het 
vier jaar wordt, soepel door te laten stromen naar 
school, is het belangrijk dat de gegevens van het kind 
over zijn behoeften en ontwikkeling goed worden 
overgedragen. Dat kan via een kindvolgsysteem, maar 
ook via persoonlijk contact tussen beroepskrachten 
(de zogenaamde ‘warme overdracht’). Op De Globe 
is de overdracht vastgelegd in een systematiek van 
zorgoverleggen. Maar dat is voor Remijn niet genoeg.  
Ze vindt dat de kwaliteit van de overleggen wordt 
gehinderd door de privacywetgeving. ‘De schriftelijke 
informatie uit ons observatiesysteem KIJK! is vaak te 
summier om goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling 
van toekomstige leerlingen.  
 

Daarvoor is aanvullende informatie nodig. Die zou 
verkregen kunnen worden door bijvoorbeeld observaties 
op de Peutergroep. En daar ontstaat een probleem. 
Voor een observatie van een kind, is toestemming 
nodig van alle ouders uit een groep. Dat maakt het 
praktisch onmogelijk om lesobservaties te kunnen doen. 
Nu is groepsbezoek op de Peutergroep maar beperkt 
toegestaan. Dat kan ongeveer drie keer per jaar, maar 
dan alleen om een algemene indruk te krijgen en niet 
om gericht te kijken’. Het frustreert Remijn, omdat het 
de ontwikkelkansen van kinderen in gevaar brengt. 
Ze pleit voor een intensievere samenwerking tussen 
school en Peutergroep, niet gehinderd door praktische 
belemmeringen. Het zou de relatie tussen De Globe  
en Peuter & Co versterken. En de kansen van hun 
 kinderen vergroten. 
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Mariëlle Speksnijder 
& Marieke den Dulk
Stichting Groeibriljant 

‘Succes zit in 
 een langdurige 
 samenwerking, 
 met dezelfde 
 partijen’. 

‘Succes zit in een langdurige  
 samenwerking, met dezelfde partijen’. 
Dat is de overtuiging van Marieke den Dulk en Mariëlle 
Speksnijder van Stichting Groeibriljant. En zij kunnen 
het weten, want ze werken al jarenlang in de voor- en 
vroegschoolse educatie. De één als locatiemanager en de 
ander als regiomanager. Ze vinden dat er veel goed gaat, 
maar waarschuwen ook: ‘de huidige samenwerkingen 
zijn te vrijblijvend om effecten te laten beklijven’.  
Den Dulk en Speksnijder hechten aan de samenwerking 
tussen kinderopvang en onderwijs. Ze haasten zich 
om de successen van de afgelopen jaren te benoemen: 
de overdracht van leerlinggegevens, de duidelijke 
overlegstructuur, systematische observatie en registratie. 
Gelukkig zien steeds meer scholen het belang van 
de intensieve samenwerking met de Peutergroep en 
investeren daarin. 

Praktische belemmeringen
Belemmeringen zijn er echter ook. Zo sluiten de 
werktijden niet goed aan, waardoor het lastig is om 
gezamenlijk te vergaderen.  Het komt voor dat op 
scholen, door de invoering van de 960 uren-maatregel, 
afstemming van werktijden een puzzel is. Hun wens 
voor gezamenlijke professionalisering wordt erdoor 
bemoeilijkt. Ander obstakel: soms stromen kinderen 
uit een Peutergroep door naar verschillende scholen. 
Of andersom, een school ontvangt leerlingen van 
Peutergroepen van meerdere aanbieders. In beide 
gevallen worden afstemming en samenwerking 
bemoeilijkt. 

 
 
 

Verschillende talen
Minstens zo belangrijk is de kwaliteit van de 
samenwerking. ‘Het lijkt soms of school en kinderopvang 
verschillende talen spreken. Leerkrachten hebben 
vaak geen idee wat pm’ers allemaal doen of zaken 
worden verschillend geïnterpreteerd. En dat terwijl 
samenwerking tijd en uitleg vraagt en wederzijds 
begrip. Een voorbeeld hiervan is de overdracht van 
leerlinggegevens naar de basisschool. Er zijn scholen 
die niet op de hoogte zijn van het overdrachtsdocument.’ 
Ze vreest dat belangrijke informatie nu onvoldoende 
wordt uitgewisseld. Digitalisering zou daarin verbetering 
kunnen brengen. ‘Alles wat we aan de voorkant in 
samenwerking met het onderwijs kunnen doen voor en 
met de kinderen (en de ouders), draagt  
bij aan de gelijke kansen en het leerrendement  
van kinderen.’ 

Geslaagde samenwerking
Speksnijder noemt het talentcentrum Brienenoordschool 
als een goed voorbeeld van een geslaagde samen- 
werking. Hier wordt de zo vaak genoemde ‘ontschotting’ 
in de praktijk gebracht. Er wordt gewerkt met specia- 
listen uit het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg 
en het buurt- en jongerenwerk. Samen vormen zij 
een integraal team. De bedoeling is om onderwijs, 
kinderopvang, sociaal-cultureel werk, buurtwerk, sport 
en cultuur samen op te laten trekken. ‘Ontschotting, in 
plaats van bureaucratie’, noemt Speksnijder het. Mogelijk 
gemaakt omdat alle partijen onderdeel zijn van dezelfde 
werkgever (SWK-groep). 

 
 
 

Vrijblijvendheid voor ouders moet eraf 
Waar ook winst is te behalen, is bij de vrijblijvendheid 
voor ouders om hun kind naar de Peutergroep te 
laten gaan. Een minderheid van de ouders vraagt veel 
aandacht. Dat zijn ouders die zich niet aan regels houden. 
Den Dulk somt op: ‘zij komen niet op tijd of lopen al 
telefonerend de groepen in. Een deel van hun kinderen 
komt onregelmatig opdagen. In sommige Peutergroepen 
zijn structureel vier kinderen afwezig’. Speksnijder valt 
haar bij: ‘Sommige ouders denken dat hun kinderen hier 
alleen komen om te spelen. Die vrijblijvendheid moet 
ervan af en zou kunnen worden opgelost door van de 
Peutergroep een basisvoorziening te maken’.  

Online aanbod
Speksnijder is trots op het online peuteraanbod van 
Groeibriljant, ontwikkeld tijdens de coronacrisis. Dat stelt 
pm’ers in staat om digitaal (en interactief) in contact te 
blijven met kinderen en hun ouders. Op afstand worden 
activiteiten aangeboden en boekjes voorgelezen aan 
groepjes van vier kinderen. Bijkomend voordeel: een 
inkijkje in de thuissituatie. Soms gaf dat aanleiding 
om kinderen weer fysiek op te vangen. Speksnijder 
overweegt het experiment ook na corona voort te zetten. 
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