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Voorwoord

Investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen kan niet 
vroeg genoeg beginnen. Vanuit die gedachte hebben vooral  
de steden die al langer middelen ontvangen voor achterstands-
beleid al enige jaren in het kader van hun (overal in Nederland,  
ook in Zuid-Limburg) achterstandenbeleid geïnvesteerd in Voor-  
en Vroegschoolse Educatie. In de zomer van 2007 bood het 
departement de mogelijkheid om datzelfde ook mogelijk te 
maken ‘op het platteland’, vooralsnog via enkele ‘pilots’. Het 
duurde even voordat Zuid-Limburg begreep dat het label  
‘platteland’ ook hier bedoeld was. Zestien overwegend kleinere 
gemeenten in de regio ontwikkelden in de loop van 2008 een 
plan voor een extra intensivering van het voorschoolse aanbod: 
ruim vijftig extra groepen met een intensief en professioneel  
aanbod, zowel in termen van personeel als in methodiek,  
vooruitlopend op nieuwe wetgeving. In mei 2008 werd een con-
venant gesloten tussen die zestien gemeenten plus de drie Zuid-
Limburgse GSB-gemeenten, die intussen dankzij een aanvullende 
subsidie van de provincie Limburg aansloten bij het evaluatie- 
onderzoek; het ministerie van onderwijs, de provincie Limburg en 
de Universiteit Maastricht haakten aan. Daarmee was een regio-
dekkende inspanning op de rails gezet.

De Universiteit Maastricht heeft de totstandkoming van deze 
opzet intensief ondersteund. Tegelijk is in de planning een  
evaluatie-opzet meegegaan, die nu, in juni 2011 zijn beslag 

krijgt. Eerder al verscheen ons verslag van een regiodekkende 
‘nulmeting’ die vooral de populatie in beeld bracht en daarmee 
de noodzaak van extra inspanningen (peuters, kleuters en hun 
ouders) in deze 'regio-onder-druk'. 

De Universiteit Maastricht levert - als één van de partners in 
het convenant - op haar manier een bijdrage door het in beeld 
brengen van onderwijskwaliteit en de verdeling van kansen in 
de regio. Het was voor die evaluatie vooral nodig om gegevens 
te verzamelen in de inventarisatie en onderbouw van het basis-
onderwijs. Scholen en besturen hebben daaraan hun volle me-
dewerking gegeven en de ouderrespons in de diverse surveys 
is opmerkelijk hoog. Inmiddels wordt voor de derde keer ook 
groep 8 in dezelfde regio onderzocht en provinciebreed wordt 
verslag uitgebracht van een meting onder vijftienjarigen, steeds 
volgens eenzelfde format. Het uitstroomonderzoek in groep 8 is 
nadrukkelijk opgestart in het verlengde van de evaluatie van de 
pilot-Moelejaan: het laat de 'nulmeting' zien, voorafgaand aan de 
extra VVE-inspanning, nu in termen van de opbrengst van basis-
scholen. Wij zullen er in dit rapport regelmatig aan refereren.  
Samen vormen die drie onderzoeken het raamwerk voor een 
toekomstige regiodekkende kansenmonitor, die een groot deel 
van de leerlingen over een lange fase van funderend onderwijs 
kan volgen en steunen (voor de meest actuele rapporten zie 
www.kaans.nl).
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Nu vrijwel alle gemeenten – groot en klein - op grond van de 
OKÉ-wetgeving voorschoolse educatie blijven aanbieden, zijn 
ook de verworvenheden van de pilot ook na 2010 op dat punt 
geborgd: alles wat de pilot-plannen in het vooruitzicht stelden, 
is intussen ook gerealiseerd. Over een regiodekkende voortzet-
ting van de evaluatie loopt nog overleg. Dankzij steun vanuit 
het departement zal die voortzetting er waarschijnlijk ook zijn in 
de twee andere onderzoeken: het uitstroomonderzoek uit groep 
8 en de onderwijspositie van de vijftienjarigen. Het uitstroom-
onderzoek in groep 8 kan zowel fungeren als eindmeting voor 
het primair onderwijs als de nulmeting zijn voor onderzoek in 
het VO. Met een regiodekkende monitoring van 3 tot 15 of lan-
ger nog, en een zeer breed gedragen inspanning voor onder-
wijsverbetering en het verzilveren van talentreserves zou deze 
regio – die bepaald wel onder druk staat – zowaar kunnen  
uitgroeien tot een economisch, sociaal en demografisch proef-
gebied waarvan ook anderen profijt dragen. 

Er is hard gewerkt om de diverse projecten op de rails te zetten.  
Ook dit rapport steunt op een heel spectrum van professioneel 
betrokkenen van wie meestal wel wat meer werd gevraagd dan 
in hun contracten stond. Onze dank gaat uit naar peuterleidsters,  
leerkrachten, ouders, bestuurders en collega’s.

dr. Paul Jungbluth

Hoofdonderzoeker 

Universiteit Maastricht september 2011
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Moelejaan meegedaan. In 2010 ontvingen in totaal 1.156 
kinderen een volledig Moelejaanaanbod. Het percentage van 
alle driejarigen was in dat jaar opgelopen tot 46%.

Gemeente  Groepen  2009  2010

Moelejaan Totaal % Moelejaan Totaal %

Beek 4 59 143 41% 57 134 43%

Brunssum 4 128 230 56% 116 258 45%

Eijsden 2 29 109 27% 57 95 60%

Gulpen-Wittem 4 36 102 35% 63 102 62%

Kerkrade 4 114 359 32% 139 376 37%

Landgraaf 6 128 329 39% 133 281 47%

Margraten 2 57 110 52% 42 106 40%

Meerssen 4 53 187 28% 92 185 50%

Nuth 4 47 119 39% 54 139 39%

Onderbanken 2 39 73 53% 45 69 65%

Schinnen 4 95 100 95% 75 145 52%

Simpelveld 2 18 73 25% 38 87 44%

Stein 6 60 239 25% 96 246 39%

Vaals 2 27 61 44% 35 57 61%

Valkenburg 4 46 128 36% 57 122 47%

Voerendaal 4 53 101 52% 57 90 63%

Totaal 58 989 2.463 40% 1.156 2.492 46%

Tabel 1.1.1.  Aantal unieke kinderen in de Moelejaanzalen met een aanbod van vier 

dagdelen per week in vergelijking tot het totaal aantal driejarigen in de 

betreffende gemeenten (Bron: CBS Statline).

1.1 Cijfers over Moelejaan

In de Moelejaanpilot zijn sinds januari 2009 in de regio  
Zuid-Limburg in zestien, overwegend kleinere gemeenten 
58 nieuwe peuterspeelzaalgroepen ingericht voor VVE.  
Deze groepen zijn ondergebracht in 52 verschillende zalen  
(locaties), waarbij een zestal zalen twee VVE-groepen draait. 
De kaart op pag. 6 geeft de locaties aan.

Deze Moelejaangemeenten bieden ouders de mogelijkheid 
om hun kind wanneer het drie jaar oud is voor vier dagdelen 
naar de peuterspeelzaal te laten gaan; sommigen gaan al 
eerder. Zij betalen daarvoor zelf slechts twee dagdelen. De 
zalen werken met twee betaalde leidsters voor de groep en 
gebruiken een VVE-methodiek. In de Moelejaanzalen is dat 
Speelplezier of Puk & Ko. Bij de kinderen worden door de 
leidsters tweemaal de Cito peuter-toetsen Taal en Ordenen 
afgenomen. De leidsters zijn intensief getraind in het gebruik 
van de VVE-methode en in het afnemen van de toetsen.

Op vier peildata, 1 maart en 1 oktober 2009 op 1 maart en 
1 oktober 2010, hebben de Moelejaanzalen gegevens aan-
geleverd over de kinderen. Tabel 1.1.1. geeft een overzicht 
van het aantal kinderen per gemeente dat een Moelejaan-
zaal bezocht. Het gaat daarbij om kinderen die vier dagdelen 
per week naar de zaal gingen en dus volledig meedraaiden  
in het VVE-programma. In 2009 zaten er in totaal 989 
verschillende Moelejaankinderen op de zalen. Volgens het 
CBS woonden er in dat jaar 2.463 driejarige kinderen in de 
zestien gemeenten. In totaal 40% van hen heeft dus aan 
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Universiteit Maastricht kon het onderzoek uitgebreid  
worden naar alle peuterspeelzalen in de regio Zuid- 
Limburg en op een deel van de zalen worden verdiept. Vol-
gens onze inventarisatie waren er in juni 2010 162 peuter-
speelzalen in Zuid-Limburg. Van deze zalen bieden er 104 
voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. De helft van de 
VVE-zalen doet dat binnen het project Moelejaan. De ove-
rige 58 zalen zijn reguliere peuterspeelzalen. Alle 162 zalen 
zijn benaderd voor het vragenlijstonderzoek. In totaal heb-
ben 138 zalen (85%) minimaal een deel van de vragenlijs-
ten ingevuld teruggestuurd. 

Moelejaan Overig VVE Regulier

Peuterspeelzaalvragenlijst

Leidstervragenlijst

Oudervragenlijst

Bezettingslijsten

Cito-peutertoetsen 

Kindprofiel

Observaties in de zalen

Peabody Woordenschat

SON-R non-verbaal IQ

Schooltoetsen vanaf groep 1

Tabel 1.2.1.  Dataverzameling peuterspeelzalen Zuid-Limburg

Tabel 1.2.1. geeft een overzicht van de opzet van de data-
verzameling. Alle peuterspeelzalen in de regio zijn betrokken  
in het vragenlijstonderzoek. Op de Moelejaanzalen zijn  

1.2 Het onderzoek

In het kader van het onderzoek leverden de Moelejaanzalen 
de volgende soorten gegevens aan de Universiteit Maastricht:

• Bezettingslijsten op vier peildata
• Cito-toetsen Taal en Rekenen, P1 en P3
• Kindprofiel (bij toetsen)
• Oudervragenlijst
• Peuterspeelzaalvragenlijst
• Leidstervragenlijst

In het kader van een aanvullende dieptestudie konden er 
bovendien door de universiteit de volgende gegevens  
verzameld worden op de zalen:

• Observaties (1 dagdeel)
• Peabody passieve woordenschattoets bij enkele kinderen
•  SON-R Nonverbale intelligentietest (subtest Puzzels) bij 

enkele kinderen

Ten slotte zullen de meeste kinderen wanneer zij naar de 
basisschool gaan, teruggevonden worden en dan zal de  
gegevensset navenant groter worden. Een uitzondering 
hierop vormen de kinderen die de regio verlaten of meteen 
al starten in het speciaal onderwijs. 

1.2.1.  Uitbreiding van het onderzoek naar de 
hele regio Zuid-Limburg

Middels extra middelen van onder andere de provincie  
Limburg en het Network Social Innovation van de  
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1.3 Effectmeting groep 1

In deze paragraaf zullen we kijken in hoeverre het mogelijk 
is om effecten van het voorschoolse VVE-aanbod te vinden  
in groep 1 van het basisonderwijs. Het doel van VVE is om  
kinderen een betere start te laten maken op school. Het 
mag dus verwacht worden dat kinderen die een intensief 
VVE-aanbod genoten hebben het beter doen op de basis-
school. De eerste Moelejaankinderen die een volledig Moele-
jaanprogramma gevolgd hebben tussen hun derde en vierde 
verjaardag zaten in februari en maart 2010 in groep 1 van 
het basisonderwijs. In deze maanden worden op de meeste 
scholen toetsen uit het leerlingvolgsysteem afgenomen. In 
het in dit rapport beschreven Moelejaanonderzoek op de 
basisscholen zijn deze toetsgegevens ingezameld.

1.3.1.  Terugvinden van peuters in het  
basisonderwijs

Het terugzoeken van Moelejaanpeuters in de leerlingvolg-
systemen van het basisonderwijs gebeurt op basis van de 
gegevens in de bezettingslijsten van de Moelejaanzalen, die 
informatie bevatten over alle kinderen die de zalen op vier 
peildata bezoeken: 1 maart 2009, 1 oktober 2009, 1 maart 
2010 en 1 oktober 2010. In totaal 91% van alle kinderen 
die waren doorgestroomd naar het basisonderwijs kon wor-
den teruggevonden. De belangrijkste redenen voor het niet 
terugvinden van peuters zijn vermoedelijk: verhuizing naar 
buiten de regio, schoolgang buiten de regio, doorstroom 
naar scholen die niet aan het onderzoek meedoen (onder 
andere speciaal onderwijs), en foutieve gegevens in de  
bezettingslijsten of administratiesystemen van de scholen. 

bovendien bezettingslijsten verzameld, gegevens over  
de afgenomen Cito-peutertoetsen opgehaald en de leidsters 
hebben kindprofielen ingevuld. De Moelejaanzalen en een 
deel van de niet-Moelejaanzalen zijn bovendien betrokken 
in de dieptestudie: observaties en extra toetsing (woorden-
schat en non-verbaal IQ). Het gaat daarbij zowel om VVE-
zalen als om reguliere zalen. In de dataverzameling in de 
laagste groepen van het basisonderwijs kunnen de kinderen 
teruggevonden worden die in de loop van de tijd naar groep 
1 gegaan zijn. In principe geldt dat voor alle kinderen in de 
zalen voor zover ze naar een basisschool in de regio gaan 
die aan het onderzoek meedoet (95%). 
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In totaal zijn er 499 kinderen teruggevonden die aan een 
volledig Moelejaanprogramma deelgenomen hebben van  
een jaar lang vier dagdelen per week.

1.3.2. Toetsen in groep 1
Zoals in de nulmeting ook al duidelijk werd, wordt er op 
lang niet alle scholen in groep 1 getoetst. Van de 499 Moele-
jaankinderen zijn er slechts 64 in groep 1 getoetst met een 
taaltoets: 50 met de Citotoets Taal voo r Kleuters uit 2004 
en 14 met de nieuwe toets uit 2010. De scores op beide 
toetsen zijn niet vergelijkbaar. De toets Ordenen 2004 en 
Rekenen voor Kleuters 2010 zijn bij in totaal 203 van de 499 
kinderen afgenomen. Bij 112 kinderen was dat de oude ver-
sie en bij 91 kinderen de nieuwe versie uit 2010.
Een ander probleem met het gebruik van de toetsen in het 
leerlingvolgsysteem is dat ze (in ieder geval voor de kinderen  
in het Zuid-Limburgse onderzoek) niet erg goed differentiëren.  
Bijgaande figuur geeft een beeld van de scores op de toets. 
Het is duidelijk dat een groot deel van de kinderen slechts 
enkele fouten maakte.

Ten slotte moeten we ons afvragen wat we kunnen verwach-
ten van de gebruikte schooltoetsen als maat voor (naar ver-
wachting: verminderde) kansenongelijkheid. Als we namelijk 
kijken (grafiek 1.3.2.) naar onze onderzoeken in groep 8 
(aan de hand van uitstroomgegevens van ruim 9.000 leer-
lingen in 2009 en 2010), dan zien we dat er op die leeftijd 
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1.  De vermelde categorieën bij Advies-VO zijn vbo-laag, ongediffernetieerd en hoog, havo, 
havo-vwo en vwo. De SES-indicatie bij de ouders is als volgt ingedeeld: alleen vbo of  
minder, meer dan vbo maar geen mbo afgemaakt, mbo afgemaakt, hbo afgemaakt en  
wo afgemaakt.
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zijn daarin de leeftijd op het moment van de toetsafname 
meegenomen, het opleidingsniveau van de moeder van het 
kind en de intensiteit van het gevolgde Moelejaan-VVE. De 
laatste variabele beschrijft het aantal uren Moelejaan-VVE 
dat een kind tussen zijn derde en vierde verjaardag gevolgd 
heeft. Daarbij is gekeken naar de inschrijfdatum, het aantal 
dagdelen per week dat het kind naar de peuterspeelzaal 
ging en de gemiddelde lengte van de dagdelen op de  
betreffende zaal.

Variabele Coef.
Std. 
Err. p R R2

R2 
Change

Verklaarde 
variantie

Leeftijd 
(kind)

0,561 ,097 ,000 ,266 ,071 ,071 7,1%

Opleiding  
(moeder)

1,644 ,326 ,000 ,381 ,145 ,074 7,4%

Moelejaan 0,003 ,001 ,025 ,398 ,159 ,014 0,1%

Tabel 1.3.1. Regressiemodel score Toets Ordenen M1 (groep 1), versie 2004

De uitkomsten laten zien dat het vooral de leeftijd van het 
kind en het opleidingsniveau van de moeder zijn die bijdragen 
aan de score op de toets. De bijdrage van de intensiteit van 
Moelejaan is (in ieder geval: vooralsnog) gering (0,1% ver-
klaarde variantie), maar wel significant.

1.3.4. Conclusie
De eerste Moelejaanpeuters zijn in 2010 doorgestroomd 
naar het basisonderwijs. Het is echter moeilijk om op basis 
van toetsen uit het leerlingvolgsysteem in groep 1 effecten 
van Moelejaan aan te tonen. Daar is een aantal redenen 
voor. Allereerst wordt er in groep 1 op weinig scholen getoetst. 
Als er getoetst wordt is het vooral de toets Ordenen die  

een scherp verband is tussen het opleidingsniveau van de 
ouders en het uiteindelijk (sterk op CITO-scores gebaseerde)  
advies Voortgezet Onderwijs (een uitgebreide rapportage 
is te vinden op www.kaans.nl): Leerlingen met hoog op-
geleide ouders krijgen een vele malen gunstiger advies in 
vergelijking tot leerlingen uit kansarme milieus. De correla-
tie tussen sociaal milieu (of SES, gemeten via de opleiding 
van de ouders) en de (uit drie subtoetsen samengestelde) 
CITO-eindtoets bedraagt in groep acht .38, die met advies 
.41. Met de voorafgaande toetsscores in de leerjaren 1 tot 5 
is die samenhang echter aanmerkelijk lager, nooit hoger dan 
.26. Bij de vernieuwde toetsen medio jaar 1 is de samen-
hang bij taal .22 en bij rekenen .26, bij de veel populairdere 
oude versies van die toetsen nog aanzienlijk lager. Als we nu 
het nut van voorschoolse educatie voor kansenverbetering 
willen vaststellen, moeten we dat dus voorlopig doen met 
vooral die oude toetsscores die nauwelijks de sociale onge-
lijkheid voorspellen die later optreedt in groep 8. Dat is een 
forse handicap voor onze evaluatie, maar vermoedelijk ook 
voor alle andere onderzoekers in het veld van VVE.

1.3.3. Wat verklaart de score op de toets Ordenen?
Door de Moelejaankinderen te vergelijken met andere  
kinderen in groep 1 van de basisschool kan onderzocht 
worden in hoeverre Moelejaan een rol speelt bij de behaalde 
toetsscores. In de vergelijking is steeds alleen gekeken naar 
kinderen op scholen in de zestien Moelejaangemeenten. Zo 
had iedereen in de vergelijking in principe de mogelijkheid 
naar een Moelejaanzaal te gaan in de peuterjaren.
Tabel 1.3.1. geeft de uitkomsten van een regressiemodel 
van de score op de toets Ordenen in groep 1. Als variabelen 
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1.4 Terug naar de peuterspeelzaal

Als onderdeel van de door de Universiteit Maastricht  
(Network Social Innovation) gefinancierde dieptestudie zijn 
er door onderzoekers van de universiteit in een aantal zalen 
extra toetsen individueel bij enkele honderden kinderen afge-
nomen. Het doel hiervan was onder andere om het hiervoor 
beschreven probleem van de beperkte differentiatie van de 
schooltoetsen te ondervangen. 

Gebruikt zijn de Peabody passieve woordenschattoets2 en de 
subtest puzzels van de SON-R Non-verbale intelligentietest3. 
De Peabody woordenschattoets is afgenomen onder 448 
kinderen in 50 zalen.

Nu is het niet zomaar mogelijk om op basis van deze toets-
gegevens iets te zeggen over de effectiviteit van VVE. Alle 
kinderen die getoetst zijn zaten bijvoorbeeld sowieso al op 
een peuterspeelzaal. Wie daar niet zat, ontbreekt in de ver-
gelijking. Wel zouden wel de kinderen die vier dagdelen aan 
een VVE-programma deelnemen kunnen vergelijken met 
kinderen die twee of drie dagdelen komen. Inderdaad blijkt 
dat de eerste groep kinderen hoger scoort (gemiddeld  
50 punten) dan de tweede groep (gemiddeld 47 punten). 
Nadere analyse laat echter zien dat de leeftijd tussen de 
twee groepen niet gelijk is. De kinderen die minder dan 
vier dagdelen naar de peuterspeelzaal gaan zijn gemiddeld 

afgenomen wordt, niet de toets Taal. Ten tweede differentiëren  
de schooltoetsen in het algemeen niet erg goed. Ze zijn niet 
erg ‘zuiver’ en geven zogezegd een wat ‘mistig’ beeld van 
de echte cognitieve competenties van een kind. In geen 
geval voorspellen ze de sociale ongelijkheid die uiteindelijk 
optreedt aan het einde van de basisschool en dat kan aan 
de toetsen liggen.  
Daar komt vervolgens bij dat de Moelejaan-zalen nog erg 
'jong' zijn en je mag aannemen dat ze zich nog moeten 'zet-
ten'. Dat er ondanks deze ‘mist’ toch een klein effect van 
Moelejaan wordt waargenomen is hoopvol. Het zou goed 
kunnen dat de beschreven analyses een onderschatting zijn 
van de werkelijke grotere effecten van het Moelejaan-VVE.
 

2.   Schlichting, L. (2005) Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL.  
Amsterdam: Harcourt Test Publishers. 

3.  Tellegen, P.J., Winkel, M., Wijnberg-Williams, B.J. & Laros, J.A. (1998).  
Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest SON-R 2½-7. Lisse: Swets & Zeitlinger
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Inzet van vrijwilligers
Volgens de peuterspeelzaalvragenlijst wordt op 76% van de 
peuterspeelzalen in Zuid-Limburg met de inzet van vrijwilligers 
gewerkt. In de reguliere zalen gebeurt dit op aanzienlijk 
meer zalen (28 zalen, 85%) dan op de Moelejaanzalen  
(36 zalen, 72%) en de overige VVE-zalen (23 zalen, 74%).

Alle zalen die met vrijwilligers werken hebben hen minimaal 
1 keer per week over de vloer. Grafiek 1.4.1. geeft de  
verschillen aan in de frequentie van de inzet van vrijwilligers 
tussen de drie soorten zalen. Op tweederde van de Moelejaan-
zalen en driekwart van de reguliere zalen werken dagelijks 
vrijwilligers mee in de groep. In de overige VVE-zalen is dat 
op slechts eenderde van de zalen met vrijwilligers het geval.

anderhalve maand jonger. Sommige van hen zijn nog net 
geen drie en komen nog niet in aanmerking voor de uit-
breiding naar vier dagdelen. Andere zijn wel net drie maar 
staan misschien nog op een wachtlijst voor de uitbreiding. 
De score op de Peabody wordt voor een groot deel verklaard 
door de leeftijd van het kind. 

Waar we de op de peuterspeelzaal verzamelde gegevens wel 
voor kunnen gebruiken is om te zien of verschillen tussen 
zalen in de uitvoering van VVE effecten hebben op de toets-
scores van de kinderen. In deze paragraaf zullen we een 
aantal kenmerken op het niveau van de peuterspeelzaal en 
de leidsters onderzoeken. Daarbij zijn zowel gegevens uit 
de vragenlijsten voor de zalen en de leidsters gebruikt als 
gegevens uit de observaties van de dieptestudie. 

1.4.1. Kenmerken van de peuterspeelzaal
Enkele kenmerken van de peuterspeelzaal die mogelijk iets  
zeggen over de structurele randvoorwaarden die hier bespro-
ken zullen worden zijn de oppervlakte van de hoofdruimte, 
het aantal kinderen dat de zaal bezoekt en de regelmatige 
inzet van vrijwilligers.

Aantal kinderen in de zaal
Het totaal aantal kinderen in de zaal zegt iets over de  
omvang van de zaal in zijn algemeenheid: hoeveel kinderen 
kan de zaal bedienen? Volgens de gegevens van de peuter-
speelzaalvragenlijst is het aantal kinderen per zaal gemiddeld 
32,9. In Moelejaanzalen ligt dat aantal gemiddeld iets hoger 
(34,3 kinderen).

Regulier Overig VVE Moelejaan
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Niet 
zichtbaar

Aanwezig, 
maar niet 
duidelijk 
zichtbaar

Aanwezig  
en 
duidelijk 
zichtbaar

Heel 
duidelijk 
zichtbaar

Er is een dagritme-schema zichtbaar 
aanwezig

24 16 18 13

De ruimte is overzichtelijk en aantrek-
kelijk, daagt uit om te spelen/werken 
(mooi ingerichte hoeken, veel variatie 
in speelgoed, modern ontwikkelings-
gericht materiaal)

- 3 37 31

Er hangen eigen werkjes van de  
kinderen aan de muur/waslijn,  
voor het raam

8 10 19 34

Er zijn (prenten)boeken en (vertel)
platen aanwezig die toegankelijk zijn 
voor de kinderen (op kindhoogte,  
binnen handbereik)

8 15 20 28

Er is in het lokaal een aparte, rustige 
plaats (bijv. een tafel, hoek) voor bege-
leiding/ondersteuning van individuele 
of kleine groepjes kinderen (tutoring) 

13 13 23 22

Er is een aparte lees/taalhoek waar 
kinderen zelf prenten (boeken) 
bekijken of voorgelezen worden 

18 8 20 25

Tabel 1.4.2.  Observaties mbt de inrichting van de ruimte

 
Effecten op de woordenschat
Voor slechts een van de hierboven genoemde algemene 
kenmerken van de zalen werd een effect gevonden op de 
Peabody passieve woordenschattoets. Dat is het aantal 
kinderen dat de zaal bedient. Het effect is echter niet groot. 
Kinderen die een zaal bezoeken met meer dan 39 kinderen 
scoren gemiddeld een punt hoger dan kinderen die een kleinere 
zaal bezoeken. (zie grafiek 1.4.2.)

Oppervlakte van de hoofdruimte
In de peuterspeelzaalvragenlijst is de peuterspeelzaal gevraagd 
te schatten hoe groot de oppervlakte van de ruimte ongeveer 
is. Acht zalen hebben deze vraag niet beantwoord. De opper-
vlakte van de groepsruimte die zalen ter beschikking hebben 
verschilt sterk: de gegeven antwoorden variëren van 20 m2 
tot 350 m2 (zie Tabel 1.4.3). Gemiddeld is de oppervlakte 
87,1 m2. In de reguliere zalen is de groepsruimte iets kleiner 
dan in de VVE-zalen.

N Minimum Maximum Gemiddelde

Moelejaanzalen 42 30 m2 280 m2 94,5 m2

Overige VVE-zalen 26 20 m2 350 m2 90,3 m2

Reguliere zalen 31 30 m2 216 m2 74,3 m2

Tabel 1.4.1.  Oppervlakte van de ruimte

Indeling van de ruimte
De indeling van de ruimte is een element dat voor het  
VVE-programma vaak een grote rol speelt. In de door de 
universiteit uitgevoerde observaties is hier naar gekeken. 
Daarbij is gebruik gemaakt van de Groningse observatieschaal 
voor de evaluatie van VVE in peuterspeelzalen binnen het 
project Spraakmakend4. Tabel 1.4.2 geeft een overzicht van 
de items en de antwoorden van de observatoren per zaal. 
Opgemerkt moet worden dat het belang dat aan de verschil-
lende elementen van de inrichting wordt gehecht per VVE-
programma verschilt.

4.  S. Beekhoven, IJ.Jepma, A.L van der Vegt, J. Berenst, E. Duursma, J. Prenger,  
Evaluatie Spraakmakend; tussenrapportage over de tweede meting. Groningen:  
Etoc & Utrecht: Sardes.
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Aantal jaren werkervaring in het peuterspeelzaalwerk
De leidsters hebben 0 tot 37 jaar werkervaring in het peuter-
speelzaalwerk (gemiddeld 15,5 jaar). In hun huidige peuter-
speelzaal hebben ze gemiddeld 11,2 jaar ervaring. Een verge-
lijking van de verschillende soorten peuterspeelzalen laat zien 
dat de leidsters in de reguliere zalen de meeste werkervaring 
hebben. In de Moelejaanzalen is de groep leidsters met minder 
dan drie jaar werkervaring groter dan in de andere zalen. Waar-
schijnlijk komt dat doordat in het kader van de Moelejaanpilot 
nieuwe leidsters aangenomen konden worden.

Opleidingsniveau voortgezet onderwijs
De peuterspeelzaalleidsters is gevraagd welke middelbare 
schoolopleiding(en) zij gevolgd hebben. Tabel 1.4.3 geeft 
een overzicht van de hoogste middelbare schoolopleiding 
van de leidsters. Bijna tweederde van de leidsters (63%) 
heeft vmbo,mavo of mulo gedaan. Een klein deel (9%)  
heeft een lagere middelbare schoolopleiding, en ruim een 
kwart van de leidsters een hogere (28%). 

Opleiding totaal % totaal

Lbo 33 9%

Vmbo 60 17%

Mavo 120 33%

Mulo 48 13%

Havo 77 21%

Hbs 3 1%

Vwo 22 6%

Totaal 363

Tabel 1.4.3.   Hoogste middelbare schoolopleiding van leidsters in verschillende 

typen peuterspeelzalen 

1.4.2. Kenmerken van leidsters
Aan de hand van de ingevulde leidstervragenlijsten en de 
uitgevoerde observaties kan ook iets gezegd worden over 
verschillen tussen leidsters. We zullen hier kijken naar de 
leeftijd en werkervaring, de vooropleiding, de persoonlijk-
heid en de manier van omgaan met de kinderen. 

Leeftijd 
Peuterspeelzaalleidsters in Zuid-Limburg zijn relatief op 
leeftijd: gemiddeld zijn ze 49 jaar oud. In de reguliere zalen 
ligt de gemiddelde leeftijd hoger: de leidsters daar zijn  
gemiddeld 51 jaar oud. 
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Beschrijving
zeker 
niet niet

neutraal/ 
twijfel wel

zeker 
wel

Ik ben nieuwsgierig, actief,  
geïnteresseerd en fantasierijk

- - 5% 53% 41%

Ik ben verlegen, stil, teruggetrokken  
en blijf op afstand

31% 49% 12% 5% 1%

Ik raak snel van streek en maak  
me vaak zorgen

25% 49% 18% 5% 1%

Ik ben planmatig, precies en kritisch 1% 5% 22% 51% 19%

Ik pas me aan, leef me in en  
maak snel contact

- 1% 7% 56% 34%

Ik ben een doorzetter en maak  
ook moeilijke dingen af

- 1% 9% 59% 30%

Ik stel hoge eisen aan mezelf  
en wil de beste zijn

2% 13% 32% 39% 11%

Tabel 1.4.4.  Inschatting van de eigen persoonlijkheid

Beschrijving Factor 1 Factor 2

Ik ben nieuwsgierig, actief, geïnteresseerd en fantasierijk ,565 ,505

Ik ben verlegen, stil, teruggetrokken en blijf op afstand -,095 -,752

Ik raak snel van streek en maak me vaak zorgen ,068 -,678

Ik ben planmatig, precies en kritisch ,789 -,026

Ik pas me aan, leef me in en maak snel contact ,257 ,735

Ik ben een doorzetter en maak ook moeilijke dingen af ,687 ,413

Ik stel hoge eisen aan mezelf en wil de beste zijn ,744 ,007

Tabel 1.4.5.  Ladingen op twee factoren van persoonlijkheidsbeschrijvingen

Een vergelijking tussen de verschillende soorten zalen laat 
zien dat in de Moelejaanzalen het aandeel leidsters met een 
lbo of vmbo-opleiding het grootst is, evenals het aandeel 
leidsters met een mavo of mulo-opleiding. De groep leidsters 
met een havo, hbs of vwo-opleiding is groter in de overige 
VVE-zalen en het grootst in de reguliere zalen.

Jaar waarin met VVE-training begonnen is
De Moelejaanleidsters zijn over het algemeen in het jaar 
2009 begonnen met een training voor VVE. Toen zijn de 
trainingen in het kader van de Moelejaanpilot begonnen.  
In de overige VVE-zalen zijn de trainingen met name in 
2001 en 2002 begonnen en ook in 2007.

Persoonlijkheid
In de leidstervragenlijst is de leidsters gevraagd hun eigen 
persoonlijkheid in te schatten door van een aantal uitspraken 
aan te geven in hoeverre die op hen van toepassing zijn. 
Tabel 1.4.4. geeft een overzicht van de antwoorden.

Een factoranalyse van de antwoorden van de leidsters levert 
twee verschillende factoren op. Tabel 1.4.5. geeft de ladingen 
op de verschillende variabelen. De eerste factor beschrijft 
een persoonlijkheid die precies en planmatig is en hoge eisen 
aan zichzelf stelt. De tweede factor zou beschreven kunnen 
worden als een open, stabiele, flexibele persoonlijkheid die 
bovendien een doorzetter is. 
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Omgang met kinderen
De observatoren hebben voor de aanwezige leidsters in de 
groep de Caregiver Interaction Scale afgenomen5. Deze  
observatieschaal bevat 26 items over de manier van omgaan 
met de kinderen. Hoe leven ze zich in? Hoe communiceren 
ze met de kinderen? Zijn ze erg meegaand of geven ze juist 
snel straf? Op alle 71 zalen waar is geobserveerd is de CIS 
ingevuld voor in totaal 152 leidsters. 

Hoewel de oorspronkelijke CIS een vierpuntsschaal gebruikt,  
hebben wij zoals tegenwoordig gebruikelijker is een vijfpunts- 
schaal gebruikt. Na het omkeren van de scores op 15 ne-
gatief geformuleerde items, kan een gemiddelde score voor 
de CIS berekend worden. Voor de geobserveerde leidsters 
was de gemiddelde score 3,67, met een minimumscore van 
2,35 en een maximumscore van 4,19. Veel leidsters scoren 
relatief hoog. De schaal differentieert daardoor iets beter aan 
de onderkant (minder goede omgang) dan aan de bovenkant  
(erg goede omgang). Cronbach’s alpha op de 26 verschillende  
items is ,78, wat wijst op voldoende betrouwbaarheid.

Effecten op de woordenschat
Van de hier beschreven kenmerken zijn er twee die samen-
hangen met de scores van kinderen op de woordenschattoets: 
de leeftijd van de leidsters en het aantal jaren werkervaring. 
De grafieken 1.4.3. en 1.4.4. brengen de verschillen in beeld.  

5.  Arnett, J. (1989) Caregivers in day-care centers: does training matter? Journal of  
Applied Developmental Psychology, 10, 541-552.
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1.5 De thuisomgeving

In deel twee van dit eindrapport wordt de achtergrond van de 
leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs beschreven 
in velerlei opzicht: sociaaleconomisch, etnisch, cultureel en 
demografisch. Daarnaast worden de leerlingen beschreven in 
termen van nonverbaal IQ en persoonlijkheid. De eerste serie 
variabelen zal in de toekomst op allerlei manieren worden 
gerelateerd aan de onderwijskansen. De persoonskenmerken 
kunnen worden gebruikt als effectmaten naast prestatie-
toetsen of als verklarende variabelen naast die prestaties. 
Dat gebeurt allemaal nog niet in deze eindevaluatie van de 
VVE-pilot. Op enkele onderdelen gebeurt het al wel. We lopen 
daarmee in dit rapport vooruit op de uitgebreidere beschrijving 
van die kenmerken in het tweede deel van dit rapport. 

Wetend dat het opleidingsniveau van de ouders sterk samen- 
hangt met de uiteindelijke toetsscores van de kinderen, 
kunnen we ons afvragen wat het dan precies is dat hoog 
opgeleide ouders anders doen dan lager opgeleide. Een deel 
van het verschil kan wellicht eerst al verklaard worden door 
een verschil in cognitieve intelligentie, hoewel kinderen met 
eenzelfde intelligentie het op school beter doen wanneer de 
ouders hoger opgeleid zijn.

In de literatuur wordt vervolgens als een van de mogelijke 
verklaringen het zogenaamde ‘geletterd klimaat’ genoemd 
(zie Van Steensel, 20066 voor een overzicht). Het geletterd  

1.4.3. Conclusie
We hebben gekeken naar de mate waarin kenmerken van de 
peuterspeelzaal en de leidsters die er werken direct samen-
hangen met de scores van kinderen in de betreffende zalen 
op een toets voor passieve woordenschat. Voor veel van de 
kenmerken zijn geen effecten gevonden, wat niet erg ver-
wonderlijk is, omdat de directe relatie met woordenschat niet 
altijd voor de hand ligt. Het is eigenlijk opmerkelijk dat voor 
een aantal kenmerken wel een positieve relatie gevonden is. 
Deze kenmerken zijn: het aantal kinderen in de peuterspeel-
zaal, de leeftijd van de leidsters en het aantal jaren werk-
ervaring in het peuterspeelzaalwerk. 

Een nadere analyse van de omvang van de effecten laat zien 
dat het met name het aantal kinderen in de zaal, dat mogelijk 
iets zegt over de professionaliteit van de organisatie, en het 
aantal jaren werkervaring in de peuterspeelzaal zijn die posi-
tief samenhangen met een hoge woordenschat van kinderen.

De vraag is natuurlijk wat de oorzaak van dit verband is. Een 
nadere analyse van de gegevens waarbij ook het opleidings-
niveau van de ouders wordt meegenomen toont aan dat het 
opleidingsniveau van de ouders de verschillen in de zalen 
opheft. Kinderen van hoger opgeleide ouders zitten dus vooral 
op zalen die ook in hun inrichting afwijken; waarschijnlijk leidt 
dus niet die inrichting tot de gevonden verschillen, maar het 
feit dat de kinderen een andere achtergrond hebben. Zonder 
nader onderzoek is niet duidelijk wat hier precies de verkla-
ring voor is. Als goede prestaties, een kansrijke achtergrond 
en kenmerken van de organisatie samenvallen, dan is er alle 
aanleiding om te denken aan segregatie-effecten waarin ook 
de kwaliteit van de randvoorwaarden meespeelt.

6.  Steensel, R. van (2006). Voor- en vroegschoolse stimuleringsactiviteiten en ontwikkeling 
van geletterdheid (academisch proefschrift). Amsterdam : Aksant.
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De antwoorden op de twee onderdelen hangen onderling 
sterk samen. Een factoranalyse geeft voor beide onderdelen 
dan ook slechts één factor. In de verdere analyse is daarom 
de gemiddelde score als variabele genomen. Dit levert de  
variabelen ‘Geletterde activiteiten in gezin’ en ‘Geletterde 
activiteiten met het kind’ op. Beide factoren hangen licht, 
maar significant samen met het opleidingsniveau van de 
ouders. Tabel 1.5.1. geeft een overzicht van de uitkomsten 
van de ouderenquete.

N Gemiddelde Standaarddeviatie

Reclamefolders lezen 2771 3,17 ,863

Tijdschriften lezen 2768 2,91 ,885

Kranten lezen 2763 2,83 1,049

Boeken lezen 2770 2,99 ,944

Boodschappenlijstjes maken 2763 3,16 ,993

Kaarten of brieven schrijven 2772 2,80 ,865

Gebruik van een computer 2772 3,62 ,693

Voorlezen 2779 3,51 ,762

Naar educatieve tv kijken 2769 3,24 ,772

Liedjes zingen, versjes zeggen 2781 3,49 ,727

Gezamelijk schrijven 2699 2,31 ,970

Verhalen vertellen 2769 3,17 ,852

Bibliotheek bezoeken 2752 1,84 1,073

Tabel 1.5.1  Scores op de onderdelen van de vragenlijst Geletterd Gezinsklimaat 

(schaal 1-4) 

Zoals Tabel 1.5.2. laat zien scoren kinderen hoger op de 
peutertoets Taal als de ouders zelf vaker geletterde activi-
teiten ondernemen. Voor afnamemoment P3 is dit verschil 
significant, voor P1 niet.

klimaat in een gezin is de manier waarop er omgegaan 
wordt met taal. Zijn er kinderboeken in huis? Worden de 
kinderen voorgelezen? Lezen en/of schrijven de ouders zelf 
veel? Vertellen ze verhalen?

In de oudervragenlijst die is afgenomen bij de Moelejaan-
zalen is de vragenlijst over geletterd gezinsklimaat van Van 
Steensel (2006) als onderdeel opgenomen. Het bevat de 
volgende vragen:

Hoe vaak worden de volgende activiteiten met uw kind gedaan,  
door de ouders of broers of zussen?

 nooit een enkele keer regelmatig vaak

voorlezen 	 	 	 
naar educatieve tv kijken 	 	 	 
liedjes zingen, versjes maken 	 	 	 
gezamelijk schrijven 	 	 	 
verhalen vertellen 	 	 	 
bibliotheek bezoeken 	 	 	 

Hoe vaak komen de volgende activiteiten in uw gezin voor bij de  
ouders en/of oudere broers of zussen?

 nooit een enkele keer regelmatig vaak

reclamefolders lezen 	 	 	 
tijdschriften lezen 	 	 	 
kranten lezen 	 	 	 
boeken lezen 	 	 	 
boodschappenlijstjes maken 	 	 	 
kaarten of brieven schrijven 	 	 	 
gebruik van een computer 	 	 	 
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1.5.1. Conclusie
In de oudervragenlijst zijn vragen gesteld over het 'geletterd  
gezinsklimaat' van de kinderen. De kinderen die opgroeien 
in 'armere geletterde gezinsklimaten' halen lagere cijfers 
op de peutertoetsen Taal. Met name de kinderen in de 20% 
‘armste’ gezinnen scoren significant lager dan de rest. Dit 
is enerzijds zorgwekkend, omdat die kinderen waarschijnlijk 
ook in andere opzichten in een gedepriveerde omgeving 
opgroeien. Hoopgevend is echter dat het geletterd gezins- 
klimaat slechts een klein beetje ‘rijker’ hoeft te zijn om al 
tot hogere toetsscores te leiden. Het is dan ook niet voor 
niets dat VVE-programma’s aandacht besteden aan de 
manier waarop ouders thuis met de thema’s aan de slag 
kunnen. In de Moelejaanpilot is dit onderdeel van het VVE 
in veel zalen nog in opbouw. Aandacht voor met name de 
kinderen waar thuis weinig gelezen wordt is noodzakelijk  
in de verdere uitvoering ervan.

Tabel 1.5.3. laat de scores zien voor kinderen met wie de 
ouders meer of minder vaak geletterde activiteiten doen. 
Ook hier is het verband over het algemeen positief: hoe vaker  
ouders dergelijke activiteiten doen, hoe hoger het kind 
scoort op de peutertoets Taal. Met name voor afnamemoment 
P1 is dit patroon zichtbaar. De verschillen op dit meetmoment 
zijn significant.

Voor beide kenmerken van het 'geletterd gezinsklimaat' 
geldt dat het met name de laagste groep is die aanzienlijk 
lager scoort dan de andere groepen. 

Quintiel In omgeving Taal P1 Taal P3

N Score N Score

I (laagst) 2,2 56 26,9 37 37,3

II 2,8 60 27,8 57 39,4

III 3,1 78 27,8 74 40,9

IV 3,4 89 27,8 58 40,9

V (hoogst) 3,7 72 28,5 69 40,9

Tabel 1.5.2   Scores op de peutertoetsen Taal naar Geletterde activiteiten in gezin 

(quintielen)

Quintiel Met kind Taal P1 Taal P3

N Score N Score

I (laagst) 2,2 74 26,3 42 39,1

II 2,7 41 27,2 33 40,3

III 2,9 106 27,9 61 39,5

IV 3,2 78 28,7 86 40,9

V (hoogst) 3,6 57 28,9 73 40,4

Tabel 1.5.3   Scores op de peutertoetsen Taal naar Geletterde activiteiten met het 

kind (quintielen)
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Uiteraard komt die respons getrapt tot stand. Bij vier scholen 
is de vragenlijst voor ouders kennelijk in 2011 helemaal niet 
uitgedeeld ook al zei de directie medewerking toe, bij een 
volgende groep van 24 scholen ligt de respons in 2011 op 
minder dan een derde, wat ook vermoedelijk tot stand komt 
doordat de vragenlijsten voor ouders in sommige groepen 
niet zijn uitgedeeld. Op 87 scholen ligt de ouderrespons in 
2011 boven de helft, slechts bij 20 scholen reageerde meer 
dan tweederde van de ouders. Er zijn 1.038 jaargroepen 
(klassen x scholen) waarvan bij 48 geen enkele ouder  
reageerde, dus naast de vier bij nader inzien niet meewerkende 
scholen zijn er ook nog 32 klassen waar de vragenlijst niet 
is uitgedeeld en nog eens 182 klassen waar niet meer dan 
een derde van de ouders meedeed. In 168 andere klassen 
daarentegen lag de deelname van de ouders boven de twee 
derde. De ervaring leert dat de ouderrespons hoger is naar-
mate de leerkracht dat aanmoedigt en het rappel-advies 
aanhoudt. 

Zeker zo ingewikkeld ligt het bij het inzamelen van toetsen 
uit het leerlingvolgsysteem. Zulke systemen zijn niet overal 
toegankelijk, bestaan uit zeer diverse composities van toetsen 
en bij gelijke toetsen ook wel uit ongelijke versies. Ze zijn 
lang niet altijd compleet en lang niet altijd afgenomen in de 
genormeerde tijdsperiode. De vergelijkbaarheid over scholen 
heen komt daardoor in het geding, de bruikbaarheid per 
school ligt niet altijd voor de hand.

2.1.  Respons van het onderzoek bij  
basisscholen

In dit tweede hoofdstuk van de eindevaluatie van de VVE-
pilot Moelejaan beschrijven we vooral de achtergrond van 
leerlingen uit de lagere jaren van de basisschool. We schet-
sen zo de buitenschoolse voorwaarden voor schoolsucces. 
We weten dat die van groot belang zijn, hoewel lang niet 
altijd duidelijk is, wat het relatieve belang is de afzonderlijke 
factoren. Dat we ze zo uitgebreid meten, betekent dat we 
fat belang later nauwkeurig hopen vast te stellen. In die zin 
is de meting een investering in de toekomst. Maar ook nu 
al biedt ze inzichten die een gerichte onderwijsinzet kunnen 
helpen sturen. 

In het najaar van 2010 zijn de namen en andere achter-
grondkenmerken uit schooladministraties verzameld bij 
26.043 leerlingen van 209 basisscholen of hun nevenves-
tigingen/dependances. Zij zijn gevestigd in Sittard-Geleen 
of zuidelijker. In principe gaat het om alle leerlingen van de 
jaargroepen 1 t/m 5. Per instelling ligt het laagste leerlingen- 
aantal bij 19, het hoogste bij 360 met een gemiddelde van 
125, 25 leerlingen dus per klas.

Zo goed als de helft van de ouders heeft een uitgebreide  
enquête ingevuld in het voorjaar van 2011. Drievijfde van hen  
had ook al twee jaar eerder, bij de start van het onderzoek 
(de nulmeting) een verzoek gehad om mee te doen. (Zie het 
verslag van de ‘nulmeting’ op kaans.nl). Verdisconteren we 
de overlap van beide metingen (N=5.012), dan hebben we 
een totale respons van 65%.
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2.2 Sociaal Milieu

Om de sociale achtergrond (SES=sociaaleconomische status) 
van leerlingen te indiceren worden in principe vijf indicatoren 
gebruikt: de opleiding van beide ouders, het veronderstelde 
opleidingsniveau dat past bij hun beider baan (beroepsstatus) 
en het gezamenlijke gezinsinkomen. Die vijf zijn onderling 
hoog gecorreleerd. Ze worden tot één schaalscore gecom-
bineerd (maximaal twee ontbrekende indicatoren worden 
toegestaan) die hoog correleert met alle vijf indicatoren:

• Opleiding moeder .75
• Opleiding vader .79
• Beroepsstatus moeder .76
• Beroepsstatus vader .80
• Gezinsinkomen .74

We illustreren de onderlinge samenhang aan de hand van een 
vijfdeling in de variabele SES, telkens ongeveer 20% van de 
populatie, grafiek 2.2.2. naar opleiding moeder, grafiek 2.2.1. 
naar gezinsinkomen. (Uit de hoogte van het inkomen van het 
laagste kwintiel wordt duidelijk dat uitkeringsafhankelijke één-
ouder gezinnen maar een klein deel van de populatie vormen; 
zij zijn nog aanzienlijk armer dan het gemiddelde in die onder-
ste categorie.)

De verdeling (hier beschreven aan de hand van de respons  
in 2011) illustreert zo men wil een toenemende tweedeling,  
die uitgebreider is beschreven in het nulrapport van “Moelejaan”.  
Raadpleeg daarvoor www.kaans.nl. Verderop wordt bij de rap-
portage zo nodig ook gebruik gemaakt van de gegevens uit 

We zijn er inmiddels in geslaagd om procedures te ontwikkelen 
die het mogelijk maken om ook als dat niet voor de hand ligt, 
toch orde te scheppen in datasets rondom administraties en 
toetsen, zodanig dat uiteindelijk analysegeschikte bestanden 
ontstaan, die in hoge mate alle gevraagde links leggen. In 
eerste instantie is het veldwerk uitbesteed aan Consent, de 
inmiddels opgeheven schoolbegeleidingsdienst in de regio. 
Nu is een eigen veldwerkteam actief en zijn ingewerkt voor 
alle aspecten van de noodzakelijke logistiek en data-voor-
bewerkingen. Het archiveren van de data en het databeheer 
gebeurt door medewerkers van het Researchcentrum voor 
Onderwijs en Arbeidsmarkt dat binnen dezelfde UM-faculteit 
werkt als KAANS.NL: de School of Business and Economics.
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2009. Daardoor stijgt het aantal leerlingen in analyses met de 
variabele SES van 12.250 naar 15.784.
 
In de rapportage van de nulmeting voor de pilot Moelejaan 
is gedemonstreerd hoe de beschreven indeling naar sociaal 
milieu ook verband houdt met de (in)compleetheid van het 
gezin, met uitkeringsafhankelijkheid en werkloosheid. In 
principe tellen zulke deprivaties bij elkaar op. 

De variabele ‘Sociaal Milieu’ wordt in dit tweede deel van het 
eindrapport vooral gebruikt om de Zuid-Limburgse populatie  
te beschrijven. Ze zal vooral later in de loopbaan worden  
gebruikt om de kansenongelijkheid in beeld te brengen 
en de mate waarin het lukt om die te laten afnemen. In 
principe gaat het er dan om, de samenhang tussen sociale 
achtergrond en onderwijssucces enerzijds te verklaren door 
andere kenmerken van het herkomstgezin zoals die in dit 
hoofdstuk verder worden beschrven. Anderzijds wordt dan 
gekeken in welke mate verschillende onderwijsaanpakken 
die 'ongelijke kansen' helpen verminderen. In dit rapport 
komen zulke onderwijsaanpakken niet langs. Nog niet, hopen 
we, want dat is wel een volgende noodzakelijke stap.
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2.3 Herkomst

Terwijl Zuid-Limburg opmerkelijk weinig minderheden kent 
in vergelijking tot vooral het westen van het land, zijn er in 
de loop van de afgelopen eeuw diverse golven van vooral 
blanke immigranten binnengekomen, met name voor de mijn-
industrie. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen 
autochtone en allochtone arbeidsmigranten. Migratie en 
onderwijskansen zijn twee nadrukkelijk aan elkaar gelieerde 
fenomenen die meestal op hun beurt samenhangen net 
sociaal milieu. In een poging om daarop enig zicht te krijgen 
voor de situatie in de regio is geïnformeerd naar de geboorte-
plek van grootouders en ouders. Bij nader inzien zou eigenlijk 
naar overgrootouders geïnformeerd moeten worden om ook 
vierdegeneratie arbeids-migranten te herkennen.

Wie minstens twee grootouders (of als dat niet bekend is, 
minstens één ouder) heeft die buiten de provincie zijn geboren  
wordt daarom naar analogie van de gebruikelijke indeling voor 
minderheden bij de betrokken herkomstcategorie ingedeeld. 
Dat bleek bij de nulmeting in de pilot “Moelejaan” informatief 
te zijn en het is derhalve herhaald. Uiteraard zijn alle leer-
lingen in het onderzoek Limburgers, maar deze nadere cate-
gorisering maakt een andere betiteling mogelijk en nodig: 
‘overige Nederlanders’, ‘autochtone Limburgers’, ‘westerse 
allochtonen’, ‘Turkse en Marokkaanse allochtonen’ en ‘ove-
rige niet-westerse allochtonen’ worden in de indeling  
onderscheiden. In percentages van de schoolbevolking gaat 
het om de verdeling (de gebruikte variabelen combineren zo 
nodig gegevens uit 2009 met gegevens uit 2011) die in  
grafiek 2.3.2. wordt afgebeeld. 
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2.4 Demografie

De onderzoekspopulatie is verdeeld over 19 gemeenten, die 
bestuurlijk wel worden verdeeld in drie gewesten: Oostelijke 
Mijnstreek of Parkstad-Limburg, Westelijke Mijnstreek en 
Maastricht-Heuvelland (in de grafieken benoemd als OM, WM 
en MH). In elk van die drie gewesten leeft een belangrijk deel 
van de leerlingen in postcodegebieden die als armoede- of 
impulsgebieden zijn erkend in het onderwijsbeleid. Voor  
achterstandsleerlingen in zulke gebieden worden extra  
bedragen ter beschikking gesteld aan de betrokken scholen. 

Hoe verdelen onze leerlingen over die gebieden? Grafiek 
2.4.1. maakt duidelijk dat met name twee subregio’s eruit 
springen: de niet-impulsgebieden uit Maastricht-Heuvelland 
met een oververtegenwoordiging van leerlingen uit de kans-
rijkere milieus en de impulsgebieden uit de oostelijke mijn-
streek met een forse oververtegenwoordiging van leerlingen 
uit de kansarme sociale milieus. In alle drie de gewesten 
zijn kansarme groepen sterker vertegenwoordigd in de door 
CBS en SCP aangeduide armoedegebieden. Een absolute 
meerderheid van alle leerlingen woont in armoedegebieden.

Per gezin varieert het kindertal met sociaal milieu en het al 
dan niet wonen in een armoedegebied; het lijkt inkomens-
afhankelijk (Grafiek 2.4.2.). Dat autochtone kansarme 
gezinnen juist kleinder zijn is een bevinding die duidelijk 
afwijkt van ander onderzoek.

In Grafiek 2.3.1. wordt de sociale compositie afgebeeld van  
de verschillende ‘etnische’ categorieën: de samenhang dus 
tussen ‘etniciteit’ en ‘sociale klasse’. Duidelijk is dat de  
modale groep leerlingen (drie-generatie Limburgers) niet 
ook de in beginsel kansrijkste is; dat zijn de 'import- 
Nederlanders', gevolgd door overig-westerse immigranten. 
In alle etnische groepen geldt overigens dat de ouders hun 
eigen beheersing van de Nederlandse taal negatiever beoor-
delen in de lagere sociale milieus. 
Verderop in dit hoofdstuk worden herhaaldelijk grafieken 
gepresenteerd waarin karakteristieken van ouders tegelijk 
worden uitgesplitst naar sociaal milieu en etniciteit. Met 
name bij de kleinste etnische groepen naderen de aantallen  
waarover wordt gerapporteerd dan een kritische grens. 
Afgebeelde lijnen gaan als gevolg daarvan 'wapperen'. Die 
lijnen moeten dan met enige terughoudendheid worden  
geïnterpreteerd. Onder die voorwaarde worden ze wel  
gepresenteerd.
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Cirkeldiagram 2.4.3. laat de verdeling van alle leerlingen zien 
over de regio; 2.4.4. laat de verdeling zien van leerlingen  
met ouders die lager zijn opgeleid dan mbo. Die laatsten 
zijn relatief ondervertegenwoordigd in de niet-impulsgebieden 
van Maastricht-Heuvelland; meer dan een derde van alle 
kansarme leerlingen in Zuid-Limburg woont in de impuls- 
gebieden van de Oostelijke Mijnstreek.

14%

12%

16%
14%

26%

15%

30

25

20

15

10

5

35

P
e
rc

e
n

ta
g

e
 é

é
n

-k
in

d
g

e
zi

n
n

e
n

WM_imp+  WM_imp-  MH_imp+  MH_imp-  OM_imp+  OM_imp-

Sociaal milieu
Quintiel

++

+

0

-

--

Grafiek 2.4.2.

Percentage één-

kindgezinnen naar 

SES en subregio

Cirkeldiagram 2.4.3.

Verdeling van leer-

lingen naar subregio

Cirkeldiagram 2.4.4.

Verdeling van 

kansarme leerlingen 

naar subregio

80%

60%

40%

20%

0%

100%

WM_imp+  WM_imp-  MH_imp+  MH_imp-  OM_imp+  OM_imp-

SES 5 Totaal

++

+

0

-

--

Grafiek 2.4.1.

SES-compositie per 

subregio (gewest x 

impulsgebied)

OM_imp+

OM_imp-

MH_imp+ 

MH_imp- 

WM_imp+ 

WM_imp- 

13%

11%

12%

13%

35%

14%



29  2009 | 2011  /  Eindevaluatie Moelejaan

2.5 Segregatie

Leerlingen zijn niet alleen sociaal ongelijk verdeeld over  
subregio’s, maar ook over scholen: we spreken dan van segre-
gatie. Om die segregatie in beeld te brengen is een typologie  
geconstrueerd van zeven typen basisscholen, variërend van 
scholen met een overwegend kansrijk publiek via represen-
tatief samengestelde scholen tot scholen met een overwegend 
kansarm publiek. Het resultaat biedt veel meer zicht op 
segregatie dan wanneer alleen gelet wordt op de verdeling 
van gewichtenleerlingen. Grafiek 2.5.1. laat op leerlingniveau  
de variatie zien van de bevolking van de zeven typen door 
ons onderscheiden basisscholen. In grafiek 2.5.2. wordt (op 
schoolniveau) de verdeling van aldus onderscheiden scholen 
getoond naar subregio’s. In de armoedegebieden van de  
oostelijke mijnstreek zit op driekwart van alle scholen een 
oververtegenwoordiging van kansarmen. Zulke scholen ont-
breken vrijwel in het niet-armoedegedeelte van Maastricht- 
Heuvelland. De meeste scholen behoren tot categorie 4 
(cmpD): 40%. Ruim 40% van de leerlingen bezoekt die 
scholen, 30% de relatief kansarm samengestelde scholen,  
de laatste 30% de relatief kansrijk samengestelde scholen. 

Rechtstreeks aan deze segregatie gerelateerd blijkt een  
belangrijk deel van de waardering van ouders voor diverse 
aspecten van schoolkwaliteit. Die waardering clustert name-
lijk volgens tabel 2.5.1. op pag. 30. Daar worden aan ouders 
voorgelegde items gereduceerd tot vier factoren.
 
 

80%

60%

40%

20%

0%

100%

Segregatie-typologie

cmp A cmpB cmpC cmpD cmpE cmpF cmpG

80%

60%

40%

20%

0%

100%

WM_imp+  WM_imp-  MH_imp+  MH_imp-  OM_imp+  OM_imp-

Grafiek 2.5.1.

SES-compositie

van zeven onder-

scheiden typen 

basisscholen

Sociaal Milieu

++

+

0

-

- -

Grafiek 2.5.2.

Verdeling van 

onderscheiden 

typen scholen

naar subregio

Segregatie- 
typologie

cmpA

cmpB

cmpC

cmpD

cmpE

cmpF

cmpG



30  2009 | 2011  /  Eindevaluatie Moelejaan

(Grafiek 2.5.3.) De eerste factor wordt zeer breed onderschre-
ven en differentieert nauwelijks naar achtergrond. De derde 
factor hangt evenmin duidelijk samen met achtergrond. De 
laatste factor hangt licht negatief samen met sociaal milieu, 
behalve bij de ‘Nederlanders’. Rest de tweede factor die wordt 
afgebeeld in de grafiek: vooral het hoger milieu waardeert 
elkaars aanwezigheid op een school. Hun keuzegedrag lijkt – 
naast woonsegregatie – bepalend voor de feitelijke segregatie, 
niet dat van de kansarme categorie.

Factorladingen

I II III IV

of er aandacht is voor eerlijkheid en sociaal gedrag .81

of kinderen er goed leren om te gaan met anderen .79

of ze er de kinderen weten te motiveren .75

of er voldoende aandacht wordt besteed aan kennis 
en inzicht

.74

of er duidelijke gedragsregels worden gesteld .64

of de school goed georganiseerd is .62

de kwaliteit van de school .59

of kinderen er leren om zich te verdedigen  
tegen anderen

.58

of er veel aandacht is voor zorgleerlingen .50

de achtergrond van de andere kinderen .83

het type ouders dat voor de school kiest .80

het type mensen dat er les geeft .64

of er wel genoeg op prestaties wordt gemikt .76

of er hoge CITO scores worden gehaald .74

of er veel aandacht is voor hoog talent .60

het aanbod van buitenschoolse opvang .32

of er veel ruimte is voor kunstzinnige vorming .73

of er veel ruimte is voor wat de kinderen zelf willen .79

of het er vooral gezellig is en leuk .42 .43

Tabel 2.5.1. Factorladingen

Wij betitelen de vier gevonden factoren als:
• I  brede kwaliteit
• II  ons soort mensen
• III  hoge prestatiedoelen
• IV  breed en ongedwongen
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2.6 Schoolbesturen

Drie schoolbesturen in dit onderzoek voeren het beheer over 
telkens één of twee scholen. Drie andere besturen over 12 
scholen of enkele meer, twee over meer dan twintig, twee 
over meer dan vijftig scholen. Welk type scholen dat zijn in 
termen van segregatie varieert nadrukkelijk met de regio 
waarin het betrokken bestuur actief is. Alleen kleine besturen 
richten zich nadrukkelijk op een bepaalde categorie leer-
lingen en dat zijn dan overwegend kansarme leerlingen. 
Absoluut gezien hebben grote besturen meer leerlingen uit 
willekeurig welke categorie in hun scholen als de kleinere 
besturen bij wie één bepaalde categorie domineert.

Laten we die kleinere schoolbesturen buiten beschouwing 
dan bedient geen enkel bestuur een overwegend kansrijk 
of overwegend kansarm publiek: hun publiek bevat in alle 
gevallen substantieel veel kansrijke én substantieel veel 
kansarme leerlingen (zie de proportionele verdeling in grafiek 
2.6.1 voor de middelgrote en grote besturen). In grafiek 
2.6.2. wordt gedemonstreerd hoe die leerlingen (gegeven 
de samenstelling van de jaargroepen 1-5) verdelen over de 
onderscheiden typen basisscholen (cmpA= zeer kansarm; 
cmpD= representatief; cmpG= zeer kansrijk). Ook hier 
wordt duidelijk dat vrijwel elk bestuur vrijwel elk type school 
onder zijn hoede heeft, zij het in zeer wisselende mate.

4.000

3.000

2.000

1.000

0

5.000

Tr
ia

d
e

Jo
n
g
er

en

M
ov

ar
e

M
o
sa

lir
a

In
n
ov

o

K
in

d
an

te

S
ko

m

A
a
n

ta
ll
e
n

 l
e
e
rl

in
g

e
n

 (
p

ro
p

o
rt

io
n

e
e
l)

Grafiek 2.6.1.

SES-compositie 

schoolpubliek 

per bestuur

Sociaal Milieu
in quintielen

++

+

0

-

- -

6.000

4.000

2.000

0

8.000

Tr
ia

d
e

Jo
n
g
er

en

M
ov

ar
e

M
o
sa

lir
a

In
n
ov

o

K
in

d
an

te

S
ko

m

A
a
n

ta
ll
e
n

 l
e
e
rl

in
g

e
n

 o
p

 o
n

d
e
rs

ch
e
id

e
n

  
ty

p
e
n

 s
ch

o
le

n

Grafiek 2.6.2.

Verdeling van 

onderscheiden 

typen scholen 

naar bestuur

Segregatie- 
typologie

cmpA

cmpB

cmpC

cmpD

cmpE

cmpF

cmpG



32  2009 | 2011  /  Eindevaluatie Moelejaan

2.7 Tweetaligheid

Tweetaligheid is in de regio regel, maar het verdeelt niet ran-
dom. Uiteraard hangt het samen met (etnische) herkomst.  
En vervolgens met sociaal milieu en die samenhang is niet 
in alle subregio’s dezelfde. (Voor een uitgebreide analyse 
van de samenhang tussen dialect en CITO-eindtoets, zelf-
vertrouwen en V.O.-advies verwijzen we naar de rapportage 
over het uitstroomonderzoek in groep 8, te downloaden van  
www.kaans.nl. Daar is ook het ‘nulrapport’ te vinden over 
de VVE-pilot ‘Moelejaan’ met daarin uitgebreide informatie 
over die diverse andere talen dan alleen Limburgs dialect.

We beperken ons hier tot het gebruik van Limburgs dialect 
als thuistaal. Dat is verwerkt tot een schaalscore die loopt 
van nooit (negatief) naar uitsluitend (positief). Uiteraard 
praten de ‘Limburgers’ zelf het meest dialect en dat lijkt op te 
lopen met het sociaal milieu, met uitzondering van het hoog-
ste. ‘Overige Nederlanders’ en ‘Westerse allochtonen’ praten 
soms ook thuis Limburgs dialect, zij het juist weer minder in 
de hogere milieus. Ingewikkelder wordt het als we regiover-
schillen verdisconteren (grafiek 2.7.2., met daarin alleen de 
‘Limburgers’ vermeld). In deze grafiek wordt het percentage 
leerlingen afgebeeld dat met zijn moeder dialect spreekt. 
Overal waar ‘Limburgers’ relatief veel dialect spreken is 
het minder populair in de hogere milieus; alleen daar waar 
‘Limburgers’ nauwelijks dialect spreken (met name in de 
armoedegebieden van de oostelijke mijnstreek), geldt juist 
het omgekeerde. Een verklaring voor dat laatste is vermoe-
delijk de hoge aanwezigheid van derde- en vierdegeneratie 
arbeidsimmigranten die juist minder zijn doorgestroomd naar 
hogere sociale milieus en ook het dialect niet beheersen.
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Prof. Ton Vallen (onlangs overleden, in de jaren zeventig 
projectleider van het ‘Kerkrade’-project rondom de samen-
hang dialect-schoolprestaties) heeft bij de start van de VVE-
pilot ‘Moelejaan’ in Limburg zijn vermoedens uit de doeken 
gedaan over de dubbelzinnige effecten van het Limburgs 
dialect dat als tweede taal waarschijnlijk bevorderlijk is 
voor taalgevoel maar dat met negatieve sociale stereotypen 
beladen, tegelijk tot achterstand zou aanzetten. Van die 
negatieve stereotypering getuigen – zo men wil – grafieken 
2.7.1. en 2.7.2.. 

Onze poging om via de herkomst van grootouders groepen 
te identificeren die een historie hebben van arbeidsmigratie  
naar de mijnbouw lijkt daarmee enigermate geslaagd. Hoe 
complex de taalproblematiek ligt, wordt nog duidelijker als 
we ook kijken naar de taalbeheersing Nederlands bij de 
ouders. Daar is voor beide ouders naar gevraagd wat betreft 
verstaan, spreken, lezen en schrijven. Er is voor gekozen om 
voor beide ouders een samenvattende schaalscore te maken.

Bij beide ouders is de taalvaardigheid Nederlands gerelateerd 
aan het sociaal milieu waarbij de moeders in de lagere milieus  
beter scoren dan de vaders. Ze ligt bij de “Hollandse”  
Limburgers hoger dan bij alle anderen. Er zijn geen aan- 
wijzingen voor duidelijke subregionale verschillen in de taal-
beheersing van het Nederlands, noch bij de ‘Limburgers’, 
noch bij de ‘Nederlanders’. (grafiek 2.7.3. en 2.7.4.)

Onder de allochtonen zijn de Turkse en Marokkaanse ouders 
niet afgebeeld vanwege onvoldoende aantallen in de hogere 
milieus. Hun scores behoren tot de zwakste.
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2.8 Opvoedingsklimaat

In de oudervragenlijst is uitgebreid aandacht besteed aan 
indicatoren voor het opvoedingsklimaat in het gezin. Het 
bezit van kinderboeken is duidelijk milieu- en herkomst- 
gerelateerd: Turks-Marokkaanse en overig-allochtonen 
staan het meest op achterstand. Dat geldt ook voor overig 
boekenbezit en voor het lenen van kinderboeken. Wij volstaan 
met een grafiek (2.8.1.) die het percentage ouders aangeeft 
dat elke dag voorleest. In alle etnische groepen ligt dat 
bij de hogere milieus rond de zestig procent, het hoogst bij 
westerse allochtonen. In alle etnische groepen lezen ouders 
uit de laagste milieus het minst voor, het minst nog de niet-
westerse allochtonen.

Een aantal items indiceert de tijd die volwassenen met het 
kind tv of video kijken of spelletjes doen. De daaraan bestede 
tijd sterk correleert negatief met SES. Het verschil tussen 
een score hoog in de grafiek of laag komt neer op anderhalf 
uur meer tv kijken per dag. (Grafiek 2.8.2.)

In een vrij uitvoerige itemlijst is gecheckt hoeveel er met 
het kind wordt gepraat over dingen die het kind zelf aangaan:  
vriendjes, school, toekomst en over dingen die de ouders 
bezig houden. Het resultaat is verwerkt in een schaalscore: 
in de hogere milieus gebeurt dat vaker. (Grafiek 2.8.3.)

In de lagere milieus en vooral onder niet-westerse minder-
heden worden meer regels gesteld; er wordt meer met straf 
gedreigd en er ontstaan vaker conflicten.
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Dat ouders bezig zijn met tekst, internet of E-mail is in alle 
etnische groepen sterk gerelateerd aan sociaal milieu. En 
net zo, maar omgekeerd is het geval bij tv-kijken en  
computerspelletjes doen. (Grafiek 2.8.4. en 2.8.5.)

Hier niet afgebeeld is een factor journaal kijken, actualiteiten-
rubrieken volgen of krant lezen. De uitkomsten lijken op die 
over E-mail en internet, zij het minder scherp verdeeld naar 
sociaal milieu.
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Deze drie factoren worden benoemd als: 
• I  traditionele man-vrouw opvattingen
• II  toekomst zal beter zijn
• III  traditionele gezinsopvattingen

Van alle drie deze groepen items zijn schaalscores gemaakt, 
waarover dadelijk meer.

Een tweede serie items handelt over het milieu, de multi- 
culturele samenleving en solidariteit; zij zijn verwant aan 
delen van de ‘vragenlijst burgerschap’ die is afgenomen  
onder leerlingen van vijftien (project “Inventaar”; vragenlijst 
in hoofdlijnen ontleend aan UvA, Geert ten Dam). Ook hier 
resulteert de itemlijst in drie factoren:

Factorscores

I II III

I wil je ergens leven dan moet je je daar ook aanpassen .73

J zonder gezag kan een samenleving niet .69

D in ons land gelden voor iedereen Nederlandse normen .62

L Nederlanders moeten hun eigen leefstijl verdedigen .60

G zonder heldere regels gaat het mis met ons .59

B mensen moeten zich meer aanpassen aan de regels .56

H ik maak mij zorgen over de manier waarop wij omgaan m/h milieu .78

A wij zullen allen een stapje terug moeten doen voor het milieu .75

E er is teveel heisa over bedreigde dieren en planten -.67

F ik hou er wel van als ieder zijn eigen gang kan gaan .74

C ik gun ieder zijn vrijheid .71

K ik voel mij meer wereldburger dan Nederlander .43

Tabel 2.9.2. Factorscores

2.9 Mentality

Aan de hand van bestaande schalen (deels aangepast) voor 
algemeen-maatschappelijke opvattingen zijn de ouders te 
typeren in ‘mentaliteitsgroepen’. De ratio voor het opnemen 
van deze variabelen is minstens tweeërlei: 

•  ‘mentality’ kan gerelateerd zijn aan onderwijskansen van 
kinderen, bij voorbeeld als er beslissingen aan de orde zijn 
die een zeker risico inhouden of durf vereisen;

•  ‘mentality’ is evident gerelateerd aan ‘burgerschap’ en dat 
laatste geldt ook als onderwijsdoel, waarbij opvattingen van 
ouders een voor de hand liggende controlevariabele zijn.

Een eerste serie items deelt hen in op basis van drie groepen 
items: 

Factorladingen

I II III

D mannen zijn vaak betere politieke leiders dan vrouwen .83

I mannen zijn in leidinggevende functies vaak beter dan vrouwen .79

A studeren is voor jongens van meer belang dan voor meisjes .61

J onze kinderen krijgen een mooiere toekomst dan wij .88

C onze kinderen zullen het straks beter hebben dan wij .86

F kinderen hebben een gezin nodig met een moeder én een vader .66

G geloof en godsdienst zijn heel belangrijk voor mij .66

B trouwen is ouderwets -.61

H ook alleenstaande vrouwen mogen best moeder worden -.52

Tabel 2.9.1. Factorladingen
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om te komen tot een algemeen overzicht, onderworpen aan 
een tweede-orde-factoranalyse, waarbij gekozen is voor één 
generale factor. De negen oorspronkelijke schalen laden op die 
generieke factor (die we benoemen als ‘behoudzucht’) als volgt: 

niet solidair .68

multicultureel gezind -.52

milieubewust -.57

traditionele man-vrouw opvattingen .45

assimilatie moet, gezagsminnend .44

traditionele gezinsopvattingen .28

wederzijds respect -.28

toekomst zal beter zijn -.19

liberaal/tolerant -.18

 

De factoren worden betiteld als:
• I assimilatie moet, gezagsminnend
• II milieubewust
• III liberaal, tolerant 

Vergelijkbaar met bovenstaande opvattingen zijn ook de 
volgende items, eveneens geïnspireerd op de schaal (van 
Van Dam, UvA) voor burgerschap: (ook deze serie  
resulteert in drie factoren)

Factorscores

I II III

ik vind het vervelend als mijn belastinggeld voor anderen  
wordt uitgegeven

.77

wie genoeg verdient moet bijdragen voor wie het minder goed
hebben

-.69

laat ieder nou maar voor zichzelf zorgen en zijn eigen lot  
ter hand nemen

.59

alsmaar begrip opbrengen voor anderen, daar zijn wel grenzen aan .42

als ik met iemand onenigheid heb, dan wil ik gewoon mijn zin
krijgen

.83

als ik het met iemand oneens ben, dan neem ik die ander  
wel altijd serieus

-.54

ik vind het geen groot probleem om te leven tussen allerlei culturen .68

ieder mens moet zijn leven naar eigen goeddunken inrichten .61

Deze derde serie factoren wordt benoemd als: 
• I niet solidair, 
• II wederzijds respect en 
• III multicultureel gezind 

Alleen de eerste factor is nadrukkelijk gerelateerd aan  
sociaal milieu en etniciteit, zie grafiek 2.9.1.: 
Bovenstaande negen schalen zijn vervolgens, in een poging 
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Grafieken 2.9.2., 2.9.3. en 2.9.4. geven samenvattend de 
scores weer op deze generieke factor ‘behoudzucht’: grafiek 
2.9.2. naar sociaal milieu en herkomst, grafiek 2.9.3. naar 
thuistaal en grafiek 2.9.4. naar subregio (West. Mijnstreek, 
Oostelijke Mijnstreek en Heuvelland, telkens opgesplitst in 
wel/ niet armoedegebied). Behoudzuchtig tonen zich vooral 
de ouders uit lagere sociale milieus, de drie-generatie- 
Limburgers en de dialectsprekers.
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Het ligt in de lijn van bovenstaande mentality-beschrijving 
om ook te bezien wat ouders willen dat hun kind leert op 
school. 13 items blijken op drie factoren blijken te laden: 

Hoe belangrijk vindt u het voor uw kind dat het leert...?

Factorladingen

I II III

E op te komen voor je eigen belang .74

F geen meeloper te worden .68

G zichzelf op tijd te verwennen .63

I vooral zijn/haar eigen gang te gaan/onafhankelijk blijven .59

H tolerant te zijn naar andersdenkenden .71

L op te komen voor de zwakken/solidair zijn .73

C fantasie/verbeeldingskracht te ontwikkelen .60

A wat er omgaat in de wereld .57

K godsdienstig te zijn/gelovig .72

M gehoorzaam te zijn .68

D iets leert waar het later goed mee verdient .58

B ijverig te zijn en hard te werken .43

We benoemen deze drie factoren als: I solisme/eigenbe-
lang, II grootburgerlijk en III gedisciplineerd. De eerste en 
de derde eigenschap zijn negatief gecorreleerd met sociaal 
milieu, de tweede extreem positief. Bij de eerste en bij de 
tweede schaalscore scoren de ‘Limburgers’ over de hele lijn 
gemiddeld (iets) behoudender dan alle anderen.

Tot slot van deze paragraaf brengen we alle drie de leerdoel- 
clusters in beeld: (grafiek 2.9.5., 2.9.6. en 2.9.7.)
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2.10 Personality

Behalve je talent en je sociale achtergrond bepaalt ook je per-
soonlijkheid tot op zekere hoogte je verdere loopbaan, al was 
het maar omdat er soms op wordt geselecteerd bij sollicitaties. 
Mogelijk sturen ze ook het leerproces zelf bij. Wij hebben de 
ouders een serie items aangeboden om de persoonlijkheid van 
hun kinderen te typeren. Daaruit rollen de bekende ‘Big Five’-
persoonlijkheidstrekken: (met daarbij de betrokken items; de 
cursieve indiceren negatief).

•  Openness:  
barst van de ideeën, heeft weinig fantasie, heeft veel 
interesses, pikt alles snel op, is weinig geïnteresseerd  
in anderen

•  Conscientiousness:  
Doet klusjes meteen, vergeet soms iets te doen,  
laat eigen spullen vaak slingeren, is nauwkeurig

•  Extraversion:  
praat weinig, is graag tussen veel mensen, is stil in een 
groep van vreemden, staat graag in de belangstelling

•  Agreeableness: 
Vriendelijk, probeert mensen te helpen, leeft met  
anderen mee

•  Neuroticism:  
is snel gestrest, raakt makkelijk van streek, maakt zich 
zorgen om dingen, heeft vaak een wisselend humeur

De samenhang van deze drie groepen leerdoelen met de 
zojuist gepresenteerde generieke factor ‘behoudzucht’ is (in 
correlaties) .15, -.45 en .26. 
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2.11 Onderwijsbijzonderheden

Vier zeer onderscheiden onderwijsbijzonderheden zijn hier 
nog van belang:
•  of de leerling traumatische gebeurtenissen  

heeft meegemaakt volgens de ouders en
•  ontwikkelings, gedrags- of leerproblemen heeft 

die al dan niet tot een zorgplan leiden
• hoe erg de ouders het zouden vinden als …
•  welk schoolsucces de ouders nu verwachten  

(als het kind vijftien zal zijn).

Grafiek 2.11.1. vermeldt de aantallen leerlingen die volgens 
hun ouders trauma’ s hebben beleefd, uitgesplitst naar sociaal 
milieu. De absolute aantallen geven een overtrokken beeld: 
bij deze variabele staan ruim 100 leerlingen voor 1% van de 
populatie.

We checken nu eerst of deze karakteristieken verband 
houden met sociale achtergrond, met etniciteit en/of met 
geslacht. Vermeld wordt het percentage verklaarde variantie, 
mits minstens 1% (afgerond).

SES Herkomst Geslacht

Openness 1% (pos) - 1.5 (m>j)

Conscientiousness - - 1 (m>j)

Extraverion - - -

Agreeableness - - 1.5 (m>j)

Neuroticism 1% (neg) - -

We mogen uit dit geringe aantal verbanden afleiden dat  
personality geen overtuigende factor zal zijn in het ‘verklaren’ 
van sociale ongelijkheid, het voegt er hooguit ongelijkheid 
aan toe.
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Emoties, gedrag, omgang met anderen en leren, dat zijn de 
gebieden waarvan ouders hebben kunnen aangeven dat het 
kind hier problemen heeft. De antwoorden blijken sterk onder- 
ling verband te houden, zodat besloten is te werken met 
één schaalscore. Het meest indicatief zijn gedragsproblemen 
die in min of meer ernstige vorm gemeld worden bij ca. 
4% van de leerlingen. Grafiek 2.11.2. laat zien dat de totale 
‘probleemscore’ nauw verband houdt met achtergrond. De 
samenhang met herkomst is onduidelijk. Het percentage 
ouders dat meldt dat er sprake is van een speciaal zorgplan 
loopt duidelijk hoger: gemiddeld 10%, in de laagste milieus 
dubbel zo veel als in de hoogste.

Vervolgens is aan de ouders gevraagd wat zij erg zouden 
vinden als het zich zou voordoen in de loopbaan van hun 
kind. Laten we het item ‘als het kind niet muzikaal zou blijken’ 
weg (ca. 5% van de ouders zou dat erg vinden in alle SES-
lagen), dan resteert één algemene factor: teleurstelling bij 
falen (van ‘zijn best niet doen’ t/m ‘geen diploma’s halen’). 
Er is daarin geen duidelijke sociale ongelijkheid. 

Aan de ouders is ten slotte ook gevraagd op welk schooltype 
zij hun kind vermoeden als het 15 is. Er zijn vier schooltypen 
aangeboden met antwoordmogelijkheden van ‘kans is zeer 
klein’ tot ‘kans is zeer groot’. Samen clusteren de antwoorden  
tot één consistente schaal. We hebben die teruggerekend 
naar de afzonderlijke schooltypen en het resultaat staat  
vermeld in grafiek 2.11.3.. Op jonge leeftijd al lopen de  
verwachtingen van ouders uit onderscheiden sociale milieus 
sterk uiteen. Anders gezegd: de scepsis onder kansarme 
ouders is groot.
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2.12 Conclusies

In de metingen bij ouders van leerlingen in leerjaar 1 tot 5 
van de basisschool zijn we er – beter nog dan in de nulmeting 
twee jaar eerder – in geslaagd om een zeer gedifferentieerd 
beeld te krijgen van de buitenschoolse achtergrond van de 
populatie. Die populatie valt grofweg in drie delen uiteen, 
waarbij circa 40% als ronduit sociaal geprivilegieerd kan 
worden betiteld en ruim een kwart duidelijk benadeeld is in 
allerlei opzichten waarvan bekend is dat zij onderwijskansen 
negatief beïnvloeden. 

De verzamelde gegevens dienen in deze eindevaluatie van 
de pilot vooral ter verheldering van de randvoorwaarden 
waaronder de wens vorm moet krijgen om een impuls te 
geven aan de talent-ontplooiing. Ook nu al die informatie 
nog niet in uitgebreide analyses kan worden gecheckt op haar 
precieze betekenis voor de ontwikkeling van kinderen, kan ze 
wel degelijk al aanleiding zijn voor regionaal beleid. Zo za-
gen we in het eerste deel van dit rapport weer eens het nut 
van voorlezen bevestigd. In dit tweede deel werd duidelijk 
hoezeer sociaal milieu parallel loopt aan diverse varianten 
van geletterdheid en daar valt ook naar ouders toe beleid 
op te voeren. En waarom geen beleid inzetten op de beeld-
vorming rond het Limburgs dialect dat voor één op de drie 
leerlingen in de regio de moedertaal is? 

Door aandacht te besteden aan opvattingen over opvoeding, 
aan de meting van culturele oriëntaties en ‘mentalities’, aan 
demografische spreiding en segregatie hebben we op langere  
termijn onderzoeksmatig de instrumentatie gecreëerd waar-

Anders dan in eerdere grafieken hebben wij daarbij de sociale 
achtergrond nu alleen geïndiceerd via inkomen (ingedeeld in 
kwartielen). Aanleiding daartoe geeft een recente cijfer- 
opstelling van het ministerie van OCW (‘Kerncijfers 2006-2010,  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 15e editie mei 2011) waar- 
in de feitelijke positie van vierdeklassers in het V.O. eveneens 
wordt uitgesplitst naar inkomenskwartielen van de ouders.  
Dat levert de (door ons omgewerkte) grafiek 2.11.4. op.

Hanteren we als criterium het onderscheid tussen wel of niet 
havo/vwo, dan blijken de zojuist beschreven verwachtingen 
van de ouders uit de onderscheiden milieus juist opmerkelijk  
dicht bij de werkelijkheid te liggen; de scepsis van de kans-
arme ouders is kennelijk terecht.
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mee de verdere lotgevallen van de leerlingen kunnen worden 
gevolgd en ‘verklaard’. Al die gegevens helpen om scherp in 
beeld te krijgen welke beleidsruimte er is voor kansenverbe-
tering. En niet te vergeten: om eventuele latere effecten van 
de voorschoolse inspanningen te traceren. Dat zal uiteraard 
pas zichtbaar worden als deze leerlingen ook verderop in 
hun loopbaan in beeld worden gebracht.

Tot slot past hier een waarschuwing. Dingen die niet samen-
hangen met sociaal milieu kunnen ook de sociale ongelijk-
heid in schoolsucces niet verklaren. Het omgekeerde echter 
spreekt ook niet vanzelf. We hebben wel veel relaties laten 
zien tussen sociaal milieu en cultureel kapitaal (en in onze 
groep 8-rapportages ook met sociaal kapitaal). Dat betekent 
echter niet dat al die opvattingen en gedragingen ook sociale  
ongelijkheid in schoolsucces verklaren: dat moet eerst nog 
maar blijken. Voor die check is nu wel de vloer gelegd.
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In leerjaar 1 blijkt het VVE bezoek ook in het kleinere data-
bestand een positief effect te sorteren op de toets Taal voor 
kleuters M1 alsmede de toets Ordenen M1. Voor de TvK E1  
en Ordenen M1 worden deze effecten niet gevonden. Wel 
zien we in leerjaar 1 opnieuw een sterk effect van de wegings-
factor zoals blijkt uit de grafieken 3.1.1 t/m 3.1.4. Telkens 
scoren kinderen met een wegingsfactor structureel lager  
op de toetsen.
 
Verder zien we in het bestand van 2011 ook nu weer in 
leerjaar 2 een positief effect van het genoten VVE aanbod 
op de toets Taal voor Kleuters M2. Op de andere toetsen 
van leerjaar 2 lijkt het aanbod geen effect te hebben. Wat 
wel weer pregnant naar voren komt is de samenhang van de 
wegingsfactor met de toetsscores.

In de nulmeting hebben we in 2009 van de Brunssumse en 
Kerkraadse kinderen van een kleine 800 kinderen kunnen 
vaststellen of ze een VVE aanbod hebben gevolgd of niet. 
Aan de gegevens van deze kinderen hebben we toetsgegevens 
uit medio leerjaar 3, 4 of 5 kunnen koppelen. Daarvoor waren  
de spellingtoetsen, de rekentoetsen en de toetsen begrijpend  
lezen het meest geschikt.

Aangezien VVE een beleidsmaatregel is die is aangezet vanuit 
het onderwijsachterstandenbeleid worden effecten gecontro-
leerd voor de sociaal economische achtergrond zoals die 
door de wegingsfactor wordt aangeduid. Tevens is bekend 
uit de analyses van de nulmeting dat ook scholen verschillen 
in resultaten bepalen. Ook op dat gegeven worden de scores 
nu gecontroleerd.

In de Moelejaan nulmeting (Kleuter in Zuid-Limburg: hoe 
staan de kansen?, Maastricht 2011) is in een afzonderlijk 
hoofdstuk aandacht besteed aan kinderen uit de gemeenten  
Brunssum en Kerkrade. De vraag was of daar effecten traceer- 
baar waren in de jaargroepen 1 en 2 van het intensieve VVE 
dat daar al jaren wordt aangeboden. Er werden aanwijzingen 
gevonden voor positieve effecten in leerjaar 1 bij OAB- 
gewichtenleerlingen, de kern van de doelgroep van kansen-
beleid. Dat effect bleek niet aantoonbaar in leerjaar 2. 

Dat wierp de vraag op of het VVE effect in leerjaar 1 slechts 
een gewenningseffect was, zij het aan het VVE-programma, 
zij het aan de toetsroutine. Of liepen de andere leerlingen 
alsnog in?

Dankzij de nameting van de Moelejaan-pilot in 2011 was het 
mogelijk de effectanalyses uit 2009 van het VVE aanbod in 
Brunssum en Kerkrade door te trekken7. Van de 2507 kinderen  
die in Brunssum en Kerkrade bij de nulmeting geregistreerd 
waren, zijn er bij de eindmeting 1731 teruggevonden. In 
beide populaties zijn ca. 20% gewichtenleerlingen aangetrof-
fen. Ook in de cellen van de verschillende categorieën van 
het PSZ aanbod zien we geen sterk afwijkende percentages 
tussen beide databestanden. De groep waarvan niet bekend  
is of ze een VVE aanbod hebben gevolgd is qua sociale 
samen-stelling praktisch identiek is aan de groep die een 
VVE aanbod heeft gevolgd en dat zowel in het bestand van 
2009 als in dat van 2011.

7.  Er is van de hier gerapporteerde analyses een uitgebreidere verantwoording op  
verzoek beschikbaar



47  2009 | 2011  /  Eindevaluatie Moelejaan

40

35

30

25

20

VVE aanbod PSZ GEEN VVE aanbod 
in PSZ

Onbekend of er een 
VVE aanbod is gevolgd

M
e
a
n

 R
u

w
e
sc

o
re

 T
a
a
l 
v
o

o
r 

k
le

u
te

rs
 T

o
e
ts

 M
1

PSZ aanbod

45

40

35

30

25

20

VVE aanbod PSZ GEEN VVE aanbod 
in PSZ

Onbekend of er een 
VVE aanbod is gevolgd

M
e
a
n

 R
u

w
e
sc

o
re

 T
a
a
l 
v
o

o
r 

k
le

u
te

rs
 T

o
e
ts

 E
1

PSZ aanbod

35

32,5

30

27,5

25

22,5

20

VVE aanbod PSZ GEEN VVE aanbod 
in PSZ

Onbekend of er een 
VVE aanbod is gevolgd

M
e
a
n

 R
u

w
e
sc

o
re

 O
rd

e
n

e
n

 T
o

e
ts

 M
1

PSZ aanbod

40

35

30

25

20

VVE aanbod PSZ GEEN VVE aanbod 
in PSZ

Onbekend of er een 
VVE aanbod is gevolgd

M
e
a
n

 R
u

w
e
sc

o
re

 O
rd

e
n

e
n

 T
o

e
ts

 E
1

PSZ aanbod

Grafiek 3.1.1.

TvK M1 naar VVE 

aanbod en weging

Grafiek 3.1.3.

Ordenen M1 naar 

VVE aanbod en 

weging

Grafiek 3.1.2.

TvK E1 naar VVE 

aanbod en weging

Grafiek 3.1.4.

Ordenen E1 naar 

VVE aanbod en 

weging

Leerlingen zonder 
(0.00) of met gewicht 
(0.30 of 1.20)

Leerling zonder 

gewicht

Leerling met  

gewicht 0.30  

of 1.20

Leerlingen zonder 
(0.00) of met gewicht 
(0.30 of 1.20)

Leerling zonder 

gewicht

Leerling met  

gewicht 0.30  

of 1.20

Leerlingen zonder 
(0.00) of met gewicht 
(0.30 of 1.20)

Leerling zonder 

gewicht

Leerling met  

gewicht 0.30  

of 1.20

Leerlingen zonder 
(0.00) of met gewicht 
(0.30 of 1.20)

Leerling zonder 

gewicht

Leerling met  

gewicht 0.30  

of 1.20



48  2009 | 2011  /  Eindevaluatie Moelejaan

Het grootste percentage verklaarde variantie, of voorspellende 
waarde, treedt op bij Begrijpend Lezen. De prortie verklaar-
de variantie is daar niet alleen met 19% het grootst, we 
zien ook dat dit effect mede samenhangt met de deelname 
aan het VVE aanbod in de peuterspeelzaal. Verder zien we 
dat alleen bij deze toetsen een interactie-effect optreedt van 
de deelname aan het VVE aanbod met de wegingsfactor. 
Nadere verkenning van de analyses laat zien dat het effect 
alleen optreedt bij de kinderen die én een wegingsfactor 
hebben én een VVE aanbod hebben gevolgd.

Met de interpretatie van deze resultaten moeten we erg 
voorzichtig zijn. Niet alleen gaat het om bijzonder kleine  
effecten, ze lijken bij rekenen in groep 4 en 5 juist omge-
keerd op te treden, iets wat nog moeilijker te verklaren  
valt dan een uitblijvend positief effect.

Samenvattend
In twee gemeenten met een langere traditie van intensief 
en professioneel VVE kan vastgesteld worden dat de prestaties 
op spelling en begrijpend lezen van wegingskinderen hoger 
waren als ze een VVE peuterspeelzaal bezocht hadden. Voor 
de reguliere kinderen maakte het niet veel uit of ze nu wel 
of niet een VVE peuterspeelzaal hadden bezocht.

Bij de toetsen begrijpend lezen in leerjaar vier en vijf kon 
dat verschil mede door een effect van het gevolgde VVE 
aanbod verklaard worden. Dat effect van VVE aanbod is 
klein maar significant. Het vinden van een negatief effect  
bij de toets voor rekenen dwingt tot extra voorbehoud.

Dit denkmodel is gehanteerd bij de analyses op de beschik-
bare scores van de toetsen van medio leerjaar leerjaar 3, 4  
en 5. De resultaten van deze analyses zijn voor elke toets 
(alleen toetsen opgenomen met meer dan 35 scoreresultaten)  
samengevat in tabel 3.1..

Gebruikte 
toetsen

N in 
model

Model 
verklaart

Partial Eta Squared (indicatie voor 
aandeel in model) 

VVE  
aanbod •

wegings- 
factor school

PSZ-
aanbod

wegings-
factor X 
PSZ 
aanbod

Spelling 1999 
M3

105 5,80% 0,119 ja

Spelling 2009 
M3

490 13,80% 0,037 0,137 ja

Spelling 2009 
M4

390 7,40% 0,038 0,085 ja

Spelling 2009 
M5

209 5,40% 0,027* 0,144 ja

Rekenen en 
Wiskunde 
2009 M4

105 17,80% 0,035 0,150 0,007* nee

Rekenen en 
Wiskunde 
2009 M5

219 5,60% nee

Begrijpend 
lezen M4

219 19,40% 0,054 0,198 0,015* 0,016 ja

Begrijpend 
lezen M5

375 19,20% 0,088 0,226 0,029 0,037 ja

Effectmaat alleen opgenomen als er sprake is van significant effect
* significantieniveau 10% aangehouden 
• VVE aanbod wegingskinderen scoren beter als ze VVE aanbod hebben gehad?

Tabel 3.1.  Samenvatting van effectanalyses op de toetsresultaten medio leerjaar 

3, 4 en 5
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Beide cijfers zijn dus weliswaar gunstiger dan de landelijke  
verdeling maar in die landelijke verdeling zijn natuurlijk  
wel aanzienlijk grotere proporties allochtone leerlingen  
opgenomen; de 'coloured minorities' ontbreken in Zuid-
Limburg vrijwel. Daar staat tegenover dat in Zuid-Limburg 
relatief veel kansarme autochtonen wonen: een op de drie 
ouders die daarvan opgave deed, heeft geen diploma op 
mbo-niveau of hoger. We hebben gegronde vermoedens dat 
zeker de helft van de ouders die niets over zichzelf kwijt wil-
len, net zo laag zijn opgeleid en daarmee stijgt het percen-
tage laag opgeleide ouders nog met enkele procentpunten. 
Gemiddeld krijgen hun kinderen vergelijkbare VO-adviezen 
(tweederde op lbo-niveau) als allochtone leerlingen landelijk. 
Vooral in deze categorie, maar ook in de middengroepen zit-
ten veel leerlingen die volgens onze analyses beter kunnen: 
die dus bij gelijk talent beter hadden gescoord als de om-
standigheden meer hadden mee gezeten, thuis of op school.

Landelijk wordt met de gemiddelde huidige ‘opbrengst’ van  
het onderwijs geen genoegen genomen: ‘beter presteren’ en 
‘opbrengstbewust onderwijs’ zijn inzet van overheidsbeleid. 
In Zuid-Limburg wordt een soortgelijk standpunt betrokken 
door de bestuurlijke ‘Taskforce Zuid-Limburg’. Prestatiever-
betering moet mogelijk zijn en het is nodig in een omgeving 
die voor haar werkgelegenheid en welvaart toenemend van 
een kennis-economie afhankelijk is. Nog niet zolang geleden  
wees de Onderwijsraad op een belangrijke talentreserve 
(‘underachievers’) die vooral gelokaliseerd wordt in de  
relatief kansarme categorieën. Op basis van internationale 
vergelijkingen worden daarnaast ook de prestaties betwijfeld  
van de top twintig procent.  

Onderwijsopbrengsten verbeteren
Wie met trots op onderwijsresultaten wil wijzen in Zuid- 
Limburg, kan daarvoor goede argumenten noemen. Bijna 
veertig procent van de leerlingen haalt uiteindelijk een CITO- 
score van 540 of hoger die resulteert in een VWO-advies of 
een gecombineerd HAVO/VWO-advies, zo demonstreren we 
in onze uitstroomonderzoeken in groep 8 (zie www.kaans.nl).  
Meer dan een derde van allen zet aldus de eerste stappen 
op de mogelijk hoogst eindigende onderwijsweg. Aan de  
andere kant van de schaal staan de leerlingen die CITO-
scores halen die lager zijn dan het landelijk gemiddelde: 
zo’n dertig procent. Bijna één op de vijf krijgt een advies 
lager dan de theoretische leerweg van het VBO, zeg maar 
een advies lager dan MAVO. Zie voor meer resultaten onze 
rapportage over de uitstroomonderzoeken in groep 8.
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Sinds decennia wordt gewezen op het geringe aandeel  
meisjes op middelbaar en hoger niveau dat in Nederland  
affiniteit toont met de betavakken en -richtingen. Alle drie 
deze varianten wijzen op alsnog te mobiliseren talentreserves 
net als het huidige voortijdig schoolverlaten.

Verbeteringsmarges zichtbaar maken
In de onderzoeksrapportage van onze uitstroomonderzoeken 
(‘Balaans’, groep 8) die in het verlengde van deze evaluatie-
studie zijn uitgevoerd, wordt dat reservepotentieel in grote 
lijnen voor Zuid-Limburg samengevat. CITO-scores, non-
verbale intelligentie en sociaal milieu laten in hun onderlinge 
samenhang zien waar mogelijke verbeteringsmarges liggen. 
In grafiek 4.2. indiceren de gestippelde horizontale referentie- 
lijnen de gemiddelde CITO-scores van leerlingen die respec-
tievelijk een VO-advies krijgen voor vbo-lo, vbo-kb, vbo-tl/
gl, havo, havo/vwo en vwo. Als het thuis ‘meezit’ - zo laat 
de grafiek zien - halen de leerlingen met een vergelijkbare 
score voor nonverbale intelligentie aanzienlijk betere scores; 
als scholen bij de minder gefortuneerde leerlingen daarvoor 
weten te compenseren kunnen dus aanzienlijk betere pres-
taties worden bereikt. 

Door bovendien te laten zien (zie www.kaans.nl onder ‘mijn 
opbrengst’ en hiernaast in grafiek 4.3.) dat een vijfde van  
alle basisscholen (++ op de X-as) nu al (deels aanmerkelijk) 
betere CITO-scores realiseert bij vergelijkbare leerlingen dan 
andere scholen (het hoogteverschil in elke afgebeelde lijn van 
links naar rechts), wordt de verbeteringsmarge tussen scholen  
ook tastbaar. Afgebeeld zijn in deze grafiek vier categorieën 
leerlingen naar opleiding ouders (vier grijsgradaties) en 
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vielen en de leidsters veelal vrijwilligers waren. De regio-
nale Stuurgroep voor de VVE-pilot ‘Moelejaan’ heeft daarom 
een eigen ondersteuningsstructuur opgebouwd en deels 
ingehuurd. Er zijn lokaal en regionaal besturen voor peuter-
speelzaalwerk in het leven geroepen, leidsters aangeworven  
en geschoold, niet alleen wat betreft het VVE-aanbod maar 
ook voor het regelmatig afnemen van toetsen bij de peuters.  
Alles wat er in termen van aanbod en implementatiedoelen 
is vastgelegd in het oorspronkelijke pilot plan is vervolgens 
feitelijk ook gerealiseerd. Met die constatering zouden we de 
evaluatie van de pilot hier alvast positief kunnen afsluiten. 

Behoud van verworvenheden van de pilot
Er valt over die pilot echter meer te berichten dan alleen dat 
de belangrijkste gestelde doelen zijn bereikt of zelfs dat er 
al aanwijzingen zijn voor meetbare effecten. Feit is dat de 
pilot in sommige opzichten boven zichzelf is uitgegroeid en 
daar valt ook voor andere regio’s en voor de eigen toekomst 
lering uit te trekken. Er is door de ondersteuning meer aan 
de weg getimmerd dan strikt genomen nodig was. 
Zonder twijfel heeft dat regiodekkende karakter van de pilot  
enorm bijgedragen aan zijn kracht. Strikt genomen had 
het kunnen blijven bij een eenvoudige optelsom van zestien 
gemeentelijke projectjes. De gemeenschappelijke openings-
bijeenkomst met honderden peuterleidsters in het Parkstad-
Limburg-stadion, de deels gemeenschappelijk gevolgde cur-
sussen van de leidsters, de regionale diploma-uitreikingen, 
de terugkoppelbijeenkomsten voor leidsters, het gemeen-
schappelijke folderwerk en de losgemaakte publiciteit in  
regionale media, het afficheren van de Moelejaan-zalen, 
uitbreiden met effectonderzoek bij basisscholen en het 

daarbinnen telkens de 33% zwakste (doorgetrokken lijnen) 
en 33% sterkste leerlingen (gestippelde lijnen) op de toets 
voor nonverbaal IQ. Voor alle onderscheiden categorieën geldt 
dat het bezoeken van een relatief effectieve basisschool leidt 
tot duidelijk hogere CITO-scores. Scholen kunnen zich (voor-
lopig nog alleen in theorie) optrekken aan elkaars bewezen  
effectiviteit. Regelmatige confrontatie met de ‘eigen op-
brengst’ lijkt zo een sterk middel om prestatieverbetering 
dichterbij te brengen.

Vroeg aan de start
Je kunt met het beleid om prestaties te verbeteren niet 
vroeg genoeg beginnen, zo lijkt het. Dat is ook de redenering 
waarmee in Zuid-Limburg in 2008 een pilot voor VVE is op-
gestart die de titel kreeg ‘Moelejaan’ (kletsmajoor). Die pilot 
had tot doel om ook in kleinere gemeenten peuterspeelzalen 
in te richten met een intensief en professioneel aanbod aan 
voorschoolse educatie, een belangrijke voorwaarde voor 
kansenverbetering verderop in de loopbaan. Sommige grotere 
gemeenten waren daarin al deels voorgegaan. Op basis van 
een subsidie van het rijk is een convenant gesloten tussen 
zestien merendeels kleinere gemeenten. De drie grotere  
gemeenten sloten zich op basis van een aanvullende  
subsidie van de Provincie Limburg aan bij het onderzoek en  
de Universiteit Maastricht schoof aan bij de ondersteuning 
en evaluatie.
Meer dan vijftig nieuwe peutergroepen werden gepland voor 
zestien gemeenten in Zuid-Limburg. Dat vereiste enige 
krachts-inspanning, gegeven dat veel van de betrokken 
gemeenten geen ervaring hadden met VVE, de meeste 
peuterspeelzalen onder nauwelijks geformaliseerde besturen 
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ding en enthousiasmering belangrijke meerwaarde heeft 
voor het te bereiken effect in de regio. Het is van belang om 
garanties te scheppen dat ook die verworvenheid van de 
pilot behouden blijft.

Hoe nodig is eigenlijk een extra inspanning in de regio?
Daarmee zijn we terug bij de vraag hoe nodig een inspanning  
voor VVE in de regio eigenlijk is. Om die vraag goed te 
beantwoorden is een ‘nulmeting’ uitgevoerd die peuters en 
hun ouders in de regio in kaart bracht. De kern daarvan is 
herhaald in deze eindevaluatie. En die kern past bij de samen- 
vatting van onze bevindingen uit groep 8, zoals zojuist 
weergegeven: er heerst grote sociale ongelijkheid buiten-
schools en die komt tot uitdrukking in de overgangskansen 
na groep 8. We kunnen die sociale ongelijkheid bij de peuters 
en kleuters veel minder scherp krijgen uit de resultaten van 
toetsen (ze differentiëren te weinig en nieuwere versies zijn 
nog onvoldoende populair, zoals we beschreven) als wel uit 
de achtergrondkenmerken van de leerlingen. 

Tweedeling 
Die achtergrondkenmerken van leerlingen lopen in grote 
lijnen bipolair: ze weerspiegelen een sociale tweedeling die 
zich in vrijwel alle denkbare opzichten voltrekt. Enerzijds 
een duidelijk kansrijke populatie bij wie vrijwel alles lijkt 
mee te zitten wat er theoretisch toe doet als het om haast 
eender welk type kansen gaat, anderzijds een aanzienlijke 
deelpopulatie die in vrijwel alle mogelijk opzichten relatief 
benadeeld is. Meer en minder bevoorrechten zijn niet gelijk 
gespreid over de regio en er is een samenhang met  

doortrekken van de onderzoekslijn naar het voortgezet on-
derwijs, dat al gaf aan de pilot een extra zet waarvan het 
ongetwijfeld positieve effect niet te meten valt.

De ‘push’ van een regiodekkende opzet
De opmerkelijk hoge onderzoeksdeelname van peuterspeel-
zalen (in alle negentien gemeenten in de regio) en vervolgens  
die van basisscholen en hun teams en niet te vergeten die 
van de ouders aan de evaluatie-onderzoeken is eveneens 
ongetwijfeld mede te herleiden tot het idee dat de pilot 
een regionale uitstraling had en heeft. Er is heel wat mas-
sagewerk aan vooraf gegaan en dat bleef nodig. Zonder 
herhaalde medewerking van 90% van alle basisscholen in 
de omgeving was evaluatie van het VVE ondenkbaar. En 
die medewerking is ook in de toekomst onontbeerlijk, nu 
de nieuwe regelgeving eist dat er afspraken komen tussen 
gemeenten en schoolbesturen over nagestreefde resultaten 
en de monitoring daarvan, niet alleen voorschools maar ook 
vroegschools.
In het verlengde van de pilot heeft de Stuurgroep mede 
bevorderd dat er een regiodekkende meting plaats vond van 
de uitstroom in het primair onderwijs (Balaans, groep 8).  
De resultaten van die uitstroomonderzoeken zijn op locatie  
gepresenteerd voor alle directeurenvergaderingen van  
regionale besturen voor primair onderwijs. Ze zijn ook voor 
vrijwel alle onderwijscommissies van gemeenteraden (in 
sommige gevallen voor de betrokken gemeenteraden zelf) op 
locatie gepresenteerd. Opnieuw mede een verdienste  
van de ondersteuning door de Stuurgroep. Het zou weinig 
moeite kosten om te laten zien dat deze permanente bran-
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Alle onderscheiden ‘etnische groepen’ onder de ouders hebben 
gemiddeld een hogere SES in de niet-impulsgebieden van 
Maastricht-Heuvelland en alle hebben ze de laagste SES- 
samenstelling in de impulsgebieden van de Oostelijke  
Mijnstreek. Hoe lager die SES hoe groter de kans op een  
één-oudergezin, hoe groter ook de kans op een één-kindgezin. 
Het is maar ten dele gelukt om binnen de autochtone populatie 
de nakomelingen van arbeidsmigranten te identificeren. Uit 
de combinatie van zwakke beheersing van het Nederlands 
en tegelijk het niet-spreken van dialect moet worden afge-
leid dat er zich nog wel degelijk – zoals vermoed – gevolgen 
manifesteren van de arbeidsmigratie richting Zuid-Limburg 
uit het midden van de vorige eeuw en eerder. Opmerkelijk 
is de geografisch sterk verschillende SES-compositie van de 
categorie ‘Nederlandse immigranten’ (bovenste curve) die 
overigens wel in alle regio’s positiever blijven scoren op SES 
dan alle andere ‘etnische’ groepen.

De dubbelrol van dialect
Direct in relatie daartoe staat de tweetaligheid in de streek 
ofwel het gebruik van dialect. Enerzijds een erkende positieve  
stimulans voor taalgevoel en -ontwikkeling, anderzijds (cf. Ton  
Vallen, 2011) mogelijk een vehikel voor negatieve (zelf-)stereo- 
typering. Voor dat laatste zijn er inderdaad evidente aanwij-
zingen, zij het niet voor de hele regio hetzelfde. Opmerkelijk 
is de kennelijk sociaal negatieve connotatie van dialect in de 
regio Parkstad Limburg. Is het dialectgebruik daar ook onder 
Limburgers opmerkelijk laag, elders neemt het dialectgebruik 
af met het stijgen van de sociaal-economische status.

‘herkomst/etniciteit’. Grafiek 4.4. vat het resultaat samen. In 
één schaalscore (SES) zijn de opleiding en de beroepsstatus 
van beide ouders verwerkt plus hun gezamenlijke inkomen. 
Aan de hand van de herkomst van oma’s en opa’s is een  
‘etnische’ indeling gecreëerd. En de regio is verdeeld in  
Westelijke en Oostelijke MIjnstreek (of: Parkstad Limburg)  
plus Maastricht-Heuvelland (WGR-regio’s) en daarbinnen 
telkens naar postcodegebieden die volgens CBS/SCP als 
‘armoede-postcodes’ gelden. De helft van alle kinderen woont 
in Zuid-Limburg in zo’n ‘armoede- of impulsgebied’.
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meenamen tot en met jaargroep 3. Door nu ook alvast hun 
verdere voortgang te inventariseren wordt in ieder geval 
een databestand gecreëerd waarop de nodige analyses kun-
nen worden uitgevoerd, ook als dat nog niet aan de orde 
is in deze rapportage. Drie dingen vallen op. In de eerste 
plaats het geringe discriminerende vermogen van toetsen  
die tot onlangs zijn gebruikt en waarmee herhaaldelijk 
gepoogd is, een effect te vinden van onderwijsbeleid in de 
onderbouw van de basisschool. Dat zulke effecten niet aan-
wezig leken of nauwelijks, dat zou wel eens terug te voeren 
zijn kunnen op het geringe discriminerende vermogen van de 
toetsen. Ook het feit dat zij veel verband blijken te houden  
met de school waarop is getoetst maakt dat waarschijnlijk: 
kennelijk zijn de scores erg gevoelig voor de manier waarop 
de toetsen zijn afgenomen. Er zijn grote vraagtekens te 
plaatsen bij de mate waarin de afname geschiedde op de 
manier die de toetsenmakers aanbevelen.
Wat in de tweede plaats opvalt is de geringe correlatie van 
de wel discriminerende toetsen met de sociale achtergrond 
van de leerlingen. Die ligt aanmerkelijk lager dan de uit- 
eindelijke CITOtoets en het vervolgadvies. Komt dat omdat  
het dan opeens ‘om de worst gaat’ en leerlingen dan meer 
hun best doen? Wat zegt dat dan over de eerdere toetsen 
en wat betekent dat voor plannen om bijvoorbeeld ‘leer-
winst’ te gaan meten als indicatie voor schooleffectiviteit?
En de derde kanttekening heeft betrekking op de waaier  
van toetsen en normeringen die individuele scholen kiezen.  
Wie daaruit over scholen heen uitspraken wil doen, zal 
moeten zoeken naar wegen om scores vergelijkbaar te 
maken vooraleer de analyse starten kan. Ook scholen onder 

Tussen beschrijving en verklaring
Deze en andere gegevens zijn vooral verzameld om tot een  
verklaring te komen van verschillen in onderwijskansen. 
Opvoedingsgedrag en opvoedingsregels, voorbeeldgedrag, 
mentaliteit, dat zijn het soort buitenschoolse variabelen die 
meestal ter verklaring worden aangevoerd voor kansenonge-
lijkheid naast de binnenschoolse kenmerken. Omdat we de 
leerlingen willen volgen in hun verdere loopbaan is er in de 
oudervragenlijst vrij rijkelijk naar gevraagd. Mogelijk komen  
ze te pas als latere lotgevallen om een verklaring vragen.  
Ze laten een duidelijk maar wisselend verband zien met de 
sociale achtergrond, een eerste voorwaarde om een verkla-
ring te bieden voor het verband tussen die achtergrond en 
schoolsucces. Vooralsnog zijn ze oppervlakkig op hun samen-
hang gecheckt met de best met sociaal milieu correlerende 
tussentijdse toetsen: begrijpend lezen in groep 4. Het resul-
taat is enigszins teleurstellend. Er is t weinig samenhang om 
een groots verband te verwachten. Misschien is dat ook een 
onterechte verwachting: er valt wat voor te zeggen dat we 
juist met kleine samenhangen blij mogen zijn in een situatie 
waarin de afhankelijke variabele, de tussentijdse toetsscores  
allerlei ruis bevatten waardoor correlaties vervagen. Het 
betekent wel dat er enig geduld nodig is om de vermoede 
verbanden te checken en dat zal tijd kosten (en scholen de 
vernieuwde toetsen vaker moeten gebruiken).

Tussentijdse toetsen
Bij het vergaren van toetsscores van de basisscholen zijn 
gegevens binnengehaald over de eerste vijf jaargroepen. 
Reden is dat we twee jaar eerder, bij de nulmeting iedereen 
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score) en ze worden niet systematisch gebruikt. Er zijn 
intussen nieuwere toetsen die beter differentiëren maar die 
dus ook moeilijker worden gevonden (door leidsters en juffen) 
en die nog pas weinig ingang hebben gevonden. Het lijkt 
verstandig om het geduld op te brengen om te wachten op 
de lotgevallen in hogere leerjaren. Dat geldt overigens ook 
vanuit de redenering dat ook de betrokken aanbieders van 
voorschoolse educatie wel even de kans moeten krijgen om 
routine te ontwikkelen; de pilot ‘Moelejaan’ is feitelijk nog 
maar net van start. Hun aanstelling en professionaliserings-
cursussen kunnen nog nauwelijks zijn beklijfd. En er komt 
bij dat niet voor niets steeds wordt gesproken van Vóór- én 
Vroegschoolse Educatie. Wij kunnen het effect van de voor-
schoolse fase moeilijk traceren als het aanbod dat daarop 
zou moeten volgen, zijn werking ook nog nauwelijks gedaan 
heeft, medio groep 1.
Nu regiobreed gekozen lijkt te worden voor voortzetting van 
de evaluatie van VVE in de regio vallen alle bovenstaande 
bezwaren binnenkort weg. Er wordt met scholen nadruk-
kelijk afgesproken dat er zal worden getoetst en wel met de 
vernieuwde CITO-toetsen, er wordt nadrukkelijk ook aan-
dacht besteed aan de Vroegschoolse Educatie en de zalen 
kunnen hun professionaliteit uitbouwen door meer ervaring 
op te doen.

Dankzij de medewerking van peuterspeelzalen, basisscholen 
en scholen voor voortgezet onderwijs en met steun van het 
ministerie van onderwijs komt nu een regiodekkende moni-
toring in zicht van 3 - 15. Daarin kunnen alle varianten van 
beleid op hun effectiviteit worden bekeken.

eenzelfde bestuur blijken niet voor vergelijkbare sets van 
voortgangstoetsen te kiezen en dat werpt de vraag op of op 
die schaal schoolvergelijkingen worden gemaakt en mogelijk 
zijn. Tegelijk ligt de vraag voor de hand of scholen die zich 
wagen aan een interpretatie van hun toetsresultaten, wel tot 
valide conclusies kunnen komen. Zijn de verkregen norme-
ringen wel wat ze beloven? Is het aantal leerlingen van een 
jaargroep wel groot genoeg om enige uitspraak te doen op 
groeps- of schoolniveau? En als er door de scholen zelf geen 
correcties mogelijk zijn voor zoiets als intelligentie en sociale 
achtergrond, welke waarde hebben de bevindingen dan?

Binnenschoolse verklaringen
Tot nu toe zijn er in onze analyse geen feitelijke kenmerken  
van het onderwijsaanbod meegenomen, afgezien van de in-
richting van het voorschoolse traject in peuterspeelzalen. Dat 
was nu ook niet aan de orde. Wij hopen dat dat straks anders 
wordt. Scholen zullen dan ook zelf de nodige informatie  
moeten verstrekken over hun werkwijze, willen ze over de 
effectiviteit van hun schoolbeleid waardevolle dingen kunnen 
vernemen. Dat veronderstelt wel een gevoel van veiligheid bij 
de betrokken teams en vooral geen afrekencultuur, in ieder 
geval vooralsnog niet. Tot nu toe was dat ook geen thema in 
onze onderzoeken.

De hamvraag: werkt professionele en intensieve  
voorschoolse educatie?
De omstandigheden zitten kortom niet mee, wil je onder-
zoeken of voorschoolse educatie direct nut heeft. Om te 
beginnen differentiëren de betrokken toetsen in leerjaar 1 
slecht (veel teveel leerlingen krijgen een maximaal-positieve 
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Zijn er dan wel hints voor kansenverbetering?
Wie ook tussen de regels door heeft gelezen, heeft in dit rap-
port vele aanleidingen kunnen vinden voor een voortgezette 
beleids-inspanning. Allereerst natuurlijk omdat die inspan-
ning nodig is, gegeven het grote aandeel leerlingen wier 
achtergrond hen kansarm maakt. In de tweede plaats omdat 
evident duidelijk is gemaakt dat juist die categorie leerlingen 
praktisch lijdt onder een tekort aan leerrijke omgevingen, in 
ieder geval buitenschools. En dat de aanwezigheid van een 
leerrijke omgeving wel aantoonbaar helpt. De aanwezige 
talentreserves lijken groot genoeg. Duurzame professionele 
inspanningen leiden in ieder geval op onderdelen nu al tot zij 
het kleine, maar optimistisch stemmende resultaten. 
In onze contacten met het onderwijsveld valt vooral het  
enthousiasme op van de leidsters in de peuterspeelzalen.  
Dat is een extra reden om hoge verwachtingen te koesteren.
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