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• Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society.

• ISOTIS is ook het Griekse woord ʾισότηϛ (spreek uit: “iesòtis”), wat 
gelijkheid, eerlijkheid, gelijkwaardigheid, evenwicht betekent.

• Doel: identificeren van aanpakken op praktijk- en beleidsniveau die 
kunnen bijdragen aan kansengelijkheid en inclusie van groepen die 
gemarginaliseerd dreigen te raken.

• Focus op belangrijke migrantengroepen in Europa, de Roma en
laagopgeleide autochtone groepen.

• http://isotis.org

http://isotis.org/


Typen onderzoek & methoden

• Systematische reviews van interventie programma’s, curricula, 
strategieën van professionele ontwikkeling, opvoedingsondersteuning.

• Secundaire data-analyses (intergenerationele data, longitudinale cohort 
onderzoeken).

• Kwantitative grootschalige interview studie (ouders; professionals; 
managers instellingen & beleidsmakers).

• Kwalitatieve diepte-interviews met ouders en kinderen.

• Case studies van goede praktijken – documenten, observaties, 
interviews.

• Actie- en ontwerp-onderzoek & formatieve evaluatie van een virtuele 
leeromgeving (waaronder U-VLO).



(1) Macro: effecten van sociaaleconomische
en migratieachtergrond op schoolprestaties

• Auteurs: Jesper Rözer, Herman van de Werfhorst, Jan Skopek.

• Data van verschillende ronden van PISA, PIRLS, TIMMS en PIAAC zijn
samengevoegd om zogenaamde ‘quasi-panels’ – alsof één cohort van 
leerlingen werd gevolgd van groep 6 (PIRLS, TIMMS), naar voortgezet
onderwijs (PISA, TIMMS) en daarna in de volwassenheid (PIAAC).
• Aanname: representatieve steekproeven bij iedere meetronde.

• Harmonisatie van de uitkomstmaten op de gebieden wiskunde, wetenschap
en lezen/geletterdheid.

• Ruwe categorisatie van achtergrondkenmerken.



Effecten van sociaaleconomische status op 
leesvaardigheid van leerlingen in Europa



Effecten van immigratieachtergrond op 
leesvaardigheid - gecontroleerd voor SES



Toenemende onderwijsongelijkheid naar
sociaaleconomische status in Europa



Toenemende onderwijsongelijkheid naar
immigratie – gecontroleerd voor SES



NEPS: vergelijking van SES-groepen aan de hand 
van rangorde- en z-scores op taal-cognitie

• Auteurs: Jan Skopek en team.

• Samengevoegde cohorten van 
NEPS laten zien:
• Snel toenemende SES kloof vanaf 7 

maanden tot twee à drie jaar, 
wanneer veel kinderen naar de 
kinderopvang of kleuterschool gaan.

• Stabilisering van de vroege
verschillen tijdens de basisschool.

• Toenemende kloof na de overgang
naar het voortgezet onderwijs. 



Vroege verschillen en nationaal beleid

• Bradbury en collega’s (2015) vergeleken cohorten in Australië, Canada, de 
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. 

• Grote verschillen naar sociaaleconomische status in cognitieve
vaardigheden op vijfjarige leeftijd. 

• De sterkste correlaties tussen de cognitieve vaardigheden van kinderen en
sociaaleconomische status in de VS, de zwakste in Canada.

• Verschillen tussen de landen zijn te herleiden tot investeringen in de 
zorgstructuur, de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorschoolse
opvang, en het inkomensbeleid.

• 70% van de kloof aan het eind van de basisschool wordt voorspeld door de 
startpositie op vijfjarige leeftijd.



Verschillende vooruitzichten voor autochtone
laag-SES kinderen en allochtone kinderen?

• Auteur: Thomas van 
Huizen.

• COOL data van 2007-2014.

• Toenemende kloof voor
kinderen uit (autochtone) 
gezinnen met lage SES.

• Kleiner wordende kloof
voor kinderen met 
migratieachtergrond, 
maar….
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Marokkaanse en Turkse kinderen (in NL)

• Maar …. voor sommige
migrantengroepen zijn er geen
inhaaleffecten in woordenschat en
begrijpend lezen.

• Turkse kinderen lijken zelfs verder
achterop te raken.
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Waarom geen afname van verschillen in taal
in het basisonderwijs?
• Rekenen-wiskunde wordt expliciet onderwezen en de meeste

onderwerpen zijn relatief nieuw voor alle kinderen.

• Woordenschat (inclusief alle kennis die achter woorden schuilgaat) en
complexe grammatica (‘academische taal’) worden niet expliciet
onderwezen, maar vooral geleerd in verrijkte taalomgevingen buiten
de school – maar alleen als de benodigde ‘hulpbronnen’ aanwezig zijn.

• Verschillen tussen groepen in ‘technisch lezen’ verdwijnen, verschillen
in begrijpend lezen nemen toe.



Samenvattend: effecten van transities en
educatieve beslissingen
• Ongelijkheid in onderwijskansen is al groot aan het begin van het 

basisonderwijs; verschillen in ontwikkeling naar achtergrond zijn al 
vroeg waarneembaar – een omvattend beleid is nodig. 

• Vroege selectie voor gedifferentieerd voortgezet onderwijs en beperkte
mogelijkheden voor opstromen versterken vroege verschillen naar
achtergrond.

• Een vroege start van onderwijs (voor- en vroegschoolse educatie), 
opvoedingsondersteuning, late selectie, verlengde basisvorming en
levenlang leren verkleinen de verschillen naar achtergrond.

• Expliciete instructie in (academische) taal en begrijpend lezen zal
waarschijnlijk ook bijdragen.



(2) Micro: interviews met ouders

• Auteurs: Martine Broekhuizen, Thomas Moser, Katharina Ereky-Stevens.

• Binnen landen keuze voor gemeenten met verschillende beleidscontexten
(bijv. Rotterdam vs. Utrecht; Berlijn vs. Bremen, Mannheim).

• Binnen gemeenten, keuze voor wijken met een matig tot groot aandeel van 
de doelgroepen (Turken, Maghrebianen, Roma, laagopgeleide autochtonen).

• Binnen wijken, selectie van kindercentra, basisscholen en
buurt/gezondheidscentra om met ouders in contact te komen.
• Ouderavonden.

• Persoonlijk contact.

• Sneeuwbal.



Methode

• Persoonlijke interviews met ouders van Turkse, Maghrebiaanse
(Algerijnse, Marokkaanse, Tunesische), Roma, en autochtone laag-SES 
achtergrond in 10 landen, in twee tot drie (semi) urbane gemeenten
per land (N ≈ 4000).

• Internet-survey onder professionals (N ≈ 1100) in dezelfde gemeenten
en wijken (medewerkers in kinder- en peuteropvang, leerkrachten van 
basisscholen, professionals in jeugdgezondheidszorg, 
opvoedingsondersteuning en sociaal werk).



Onderzoeksvragen

• In hoeverre bieden ouders een thuisomgeving die kan bijdragen aan
voorbereiding van hun kinderen op en ondersteuning van hen tijdens
school? Wat is rol van risicofactoren?

• Hoe waarderen ouders de relatie met professionals in de 
jeugdgezondheidszorg, voorschoolse opvang en educatie, 
basisschool? En is die relatie belangrijk voor ouders en kinderen? 

• Zijn hierin verschillen tussen landen (en tussen gemeenten binnen
landen) die uit de attitudes van professionals ten aanzien van 
culturele diversiteit zijn te verklaren?



Voorbeelden van interviewvragen
• Informele educatie thuis:

• Hoe vaak praat u, uw partner of een ander familielid met uw kind over leerzame
onderwerpen (geschiedenis, dynosauriërs, de ruimte…)?

• Armoede:
• Kunt u mij zeggen of u versleten kleren makkelijk kunt vervangen door nieuwe? 

• Ouder-professional relatie:
• S.v.p. geef aan hoe sterk u het eens bent met de volgende uitspraken: Ik voel me op 

mijn gemak als ik met de pedagogisch medewerker/leerkracht van mijn kind praat. 

• Ervaren discriminatie:
• Hoe vaak voelt u zich gediscrimineerd of onheus behandeld vanwege uw

achtergrond of situatie, door andere ouders op de (voor)school van uw kind?

• Welbevinden/tevredenheid met het leven:
• S.v.p. geef aan hoe sterk u het eens bent met de volgende uitspraken: In de meeste

opzichten is mijn huidige leven dicht bij mijn ideaal.



Het microsysteem van het gezin

• Het Family Investment model – informele educatie thuis:
• Financiële en culturele hulpbronnen, opleidingsniveau van de ouders.

• Motivatie, aspiraties.

• Thuistaal.

• Het Family Stress model – cumulerende risico’s, negatieve emoties:
• Risico factoren: armoede, onveilige buurt, eenouderschap, discriminatie.

• Beschermende factoren: sociale steun, opvoedingssteun, inclusieve (voor) 
scholen.

• Family investment ↔ Family stress.



Educatieve aspiraties
van ouders
• Migrantenouders hebben gemiddeld

hogere educatieve aspiraties voor
hun kinderen (BA, MA niveau) dan
Roma en autochtone laag-SES 
ouders (beneden BA niveau, lager 
beroepsonderwijs).

• Verschillen tussen ouders en landen.

• Roma en laag-SES ouders in Tsjechië
hebben zeer lage educatieve
aspiraties: terechte verwachtingen?
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Informele educatie thuis
• Praten, (voor)lezen en

informele rekenspelletjes: 
gemiddeld verschillende
keren per week tot elke
dag.

• Vergelijkbare activiteiten
voor jongere en oudere
kinderen → minder 
informele educatie als de 
kinderen ouder zijn.
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Informele educatie naar groep en land

• Ondersteuning van 
geletterdheid neemt
sterker af met de 
leeftijd van het kind 
dan informele
mondelinge educatie.

• Effecten van land en
land x groep.

• Verschillen tussen
ouders!
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Voorspellers van vroege informele educatie (1)
Informele mondelinge
taal & reken activiteiten

R2-change Significante voorspellers Richting

Hulpbronnen en context .264*** Opleidingsniveau ouders
Vaardigheid in nationale taal
Welbevinden / tevredenheid over het leven
Sociale steun
Inter-ethnische interactie
Gebruik van voorschool
Armoede
Ervaringen met discriminatie

+
+
+
+
+
+
-
-

Etnisch-culturele groep .033*** Maghreb
Roma

-
-

R2-total .297***

Resources and context: stepwise regression analysis
Ethnic cultural group: forced entry (low income group as reference category)
Bold: relatively strong effect



Voorspellers van vroege informele educatie (2)
Lees – en voorlees
activiteiten thuis

R2-change Significante voorspellers Richting

Hulpbronnen en context .249*** Opleidingsniveau ouders
Vaardigheid in nationale taal
Welbevinden / tevredenheid over het leven
Educatieve aspiraties
Inter-ethnisch interactie
Gebruik van voorschool
Armoede
Belang van religie

+
+
+
+
+
+
-
-

Etnisch-culturele groep .016 ** Maghreb
Roma

-
-

R2-totaal .266***

Resources and context: stepwise regression analysis
Ethnic cultural group: forced entry (low income group as reference category)
Bold: Relatively strong effect



Maghrebiaanse groep: informeel mondeling

Informele mondelinge
educatie thuis

R2-change Significante voorspellers Richting

Hulpbronnen en context .394*** Opleidingsniveau ouders
Vaardigheid in nationale taal
Welbevinden / tevredenheid over het leven
Sociale steun
Gevoel van thuis horen in het land

+
+
+
+
+

Etnisch-culturele groep .083*** Frankrijk
Italië

-
-

R2-totaal .477***

Resources and context: stepwise regression analysis
Country: forced entry (Netherlands as reference category)
Bold: relatively strong effect

De Marokkaanse groep in Italië is 
relatief recent geïmmigreerd. Diepte-
interviews met ouders suggereren dat
de onzekere verblijfstatus en, in relatie
hiermee, de negatieve contacten met 
autoriteiten belangrijke oorzaken zijn

van relatief lage investeringen in 
informele educatie.



Roma groep: informeel mondeling

Informele mondelinge
educatie thuis

R2-change Significante voorspellers Richting

Hulpbronnen en context .401*** Inter-ethnische interactie
Welbevinden / tevredenheid over het leven
Commitment pedagogisch medewerker
Armoede
Behoud van eigen taal & cultuur

+
+
+
-
-

Etnisch-culturele groep .014*** Tsjechië +

R2-totaal .423***

Resources and context: stepwise regression analysis
Country: forced entry (Portugal as reference category)
Bold: relatively strong effect



Nederland - alleen ouders met jonge kinderen

• De thuisleeromgeving toont in 
Utrecht een iets gunstiger beeld
dan in Rotterdam.
• Hoger op geletterdheid.

• Hoger op gebruik Nederlands
(maar gebruik eigen taal is niet
per se slecht!).

• De educatieve aspiraties
verschillen niet.

• Verschil tussen Turkse en
Marokkaanse ouders.
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Nederland: voorspellers thuisgeletterdheid

Emergent literacy 
activities at home

R2-change Significant predictors Sign

Hulpbronnen en context .174** Opleidingsniveau ouders
Educatieve aspiraties
Inter-ethnische interactie
Gemengde (voor)school
Welbevinden / tevredenheid over het leven
Huisbezoek door professionals

+
+
+
+
+
+

Groep en stad .035* Rotterdam -

R2-total .209**

Resources and context: stepwise regression analysis
Country: forced entry (Utrecht as reference category)
Bold: relatively strong effect



Gebruik voorschoolse voorzieningen

• Voor de periode 3-6 jaar is er in 
de meeste landen substantieel
gebruik van opvang en educatie.

• Tsjechië is een opvallende
uitzondering.

• Voor Nederland valt op dat het 
gebruik van voorschoolse
voorzieningen door doelgroepen
vóór drie (= tweeëneenhalf) jaar
zeer beperkt is.
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Voorspellers van gebruik voorschoolse opvang

Gebruik ECEC in aantal
jaren vóór 5 jaar

R2-change Significante voorspellers Teken

Hulpbronnen en context .187*** Opleidingsniveau ouders
Sociale steun (intra-groep relaties)
Educatieve aspiraties
Inter-ethnische interactie
Aantal kinderen
Armoede
Belang van religie in het dagelijks leven

+
+
+
+
-
-
-

Etnisch-culturele groep .050*** Turks
Roma

+
-

R2-totaal .237***

Hulpbronnen en context: stepwise regressie analyse
Ethnisch-culturele groep: forced entry (laag-inkomen groep als referentie)
Vet gedrukt: relatief sterk effect



Voorspellers van gebruik voorschoolse opvang

Gebruik ECEC in aantal
jaren vóór 5 jaar

R2-change Significante voorspellers Teken

Hulpbronnen en context .187*** Opleidingsniveau ouders
Sociale steun (intra-groep relaties)
Educatieve aspiraties
Inter-ethnische interactie
Aantal kinderen
Armoede
Belang van religie in het dagelijks leven

+
+
+
+
-
-
-

Etnisch-culturele groep .050*** Turks
Roma

+
-

R2-totaal .237***

Hulpbronnen en context: stepwise regressie analyse
Ethnisch-culturele groep: forced entry (laag-inkomen groep als referentie)
Vet gedrukt: relatief sterk effect



Voorspellers gebruik voorschoolse opvang in 
Nederland (Turkse en Marokkaanse ouders)

Gebruik ECEC in jaren
vóór 4 jaar

R2-change Significante voorspellers Teken

Hulpbronnen en context 
factoren

.113*** Opleidingsniveau ouders
Onveilige buurt
Discriminatie door andere ouders
Armoede
Belang van religie in het dagelijks leven

+
+
-
-
-

Gemeente & groep .010+ Rotterdam +

R2-totaal .123**

Hulpbronnen en context: stepwise regressie analyse
Gemeente & groep: forced entry (stad 1 en Marokkaans als referentie)
Vet gedrukt: relatief sterk effect



Inter-etnische interactie en segregatie

• Inter-etnische interactie
gebeurt gemiddeld ‘soms’,  
maar er is grote variatie binnen
en tussen groepen en landen.

• Nederland scoort relatief laag
en is matig-sterk gesegregeerd.

• Segregatie op (voor)school en
buurt niveau hangt negatief
samen met de mate van  inter-
etnische interactie.
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Voorspellers van inter-etnische interactie
Inter-etnische interactie R2-change Significante voorspellers Richting

Hulpbronnen en context .259*** Gemengde (voor)school
Gemengde buurt
Vaardigheid in de nationale taal
Betrokkenheid professional bij kind
Ervaringen van discriminatie

+
+
+
+
-

Etnisch-culturele groep .051*** Turks
Maghreb
Roma

-
-
+

R2-totaal .310***

Resources and context: stepwise regression analysis
Ethnic group: forced entry (low income as reference category)
Country: forced entry (Norway as reference category)
Bold: relatively strong effect



Inter-etnische interactie in Nederland
Inter-etnische interactie R2-change Significante voorspellers Richting

Hulpbronnen en context .255** Gemengde (voor)school
Gemengde buurt
Vaardigheid in het Nederlands
Gevoel van thuishoren in het land
Discriminatie in de media

+
+
+
+
-

Etnisch-culturele groep en
stad

.014 ns Turks
Rotterdam

-
+

R2-totaal .269**

Resources and context: stepwise regression analysis
Ethnic group & site: forced entry (low income as reference category)
Country: forced entry (Norway as reference category)
Bold: relatively strong effect



Relatie ouder-professionals (volgens ouders)

• Gemiddeld ervaren
ouders tamelijk tot zeer
positieve relaties met 
professionals. 

• Positiever met 
professionals in de voor-
en vroegschoolse periode
dan met basisschool
leerkrachten.

• Effect van land.
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Voorspellers van de ouder-professional relatie

Positieve relatie ouder-
(voor)school professional

R2-change Significante voorspellers Richting

Hulpbronnen en context .147*** Ervaringen van discriminatie door professional
Sociale steun
Voorschool vs. basisschool
Assimilatie van nationale taal en cultuur
Inter-ethnische interactie

-
+
+
+
+

Etnisch-culturele groep .008*** Roma +

Land .036*** Duitsland, Frankrijk, Nederland, Polen -

R2-totaal .191***

Resources and context: stepwise regression analysis
Ethnic group: forced entry (low income as reference category)
Country: forced entry (Norway as reference category)
Bold: relatively strong effect



Nederland: de ouder-professional relatie

Positieve relatie ouder-
(voor)school professional

R2-change Significante voorspellers Richting

Hulpbronnen en context .251*** Welbevinden / tevredenheid over het leven
Gevoel van thuishoren in het land
Sociale steun
Voorschool vs. basisschool
Opleidingsniveau ouders
Discriminatie door (voor)school professionals
Discriminatie door andere professionals

+
+
+
+
+
-
-

Etnische groep en stad .001 ns Turks, Rotterdam +

R2-totaal .256***

Resources and context: stepwise regression analysis
Ethnic group: forced entry (low income as reference category)
Country: forced entry (Norway as reference category)
Bold: relatively strong effect



Culturele diversiteit: 
opvattingen en praktijken
van professionals

• Auteurs: Pauline Slot, Olga 
Wysłowska, Bodine Romijn en
anderen.

• Geaggregeerd naar het niveau
van landen → significante
verschillen tussen landen.

• Engeland relatief hoog op 
implementatie van multiculturele
praktijk, Frankrijk relatief laag.
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Multiculturele praktijk en de 
beleving van ouders van hun
relatie met professionals

• Geaggregeerd naar land niveau
(…wat tricky is).

• Positieve relatie tussen
multiculturele praktijk in de 
voorschoolse periode en de 
beleving van  ouders van hun
relatie met professionals (r = .57).

• Dezelfde trend in basisonderwijs, 
maar iets zwakker (r = .41).

R² = 0,3293
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Ervaren discriminatie & welbevinden

• In het algemeen weinig
ervaringen met discriminatie op 
lokaal niveau (buren, andere
ouders, leerkrachten, andere
professionals).

• Veel ervaren discriminatie op het 
niveau van het publieke debat en
de (sociale) media.

• Effecten van ervaren discriminatie
op welbevinden en gevoel van 
thuishoren in het land, positieve
relaties met professionals zijn een
beschermende buffer.
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Ervaren discriminatie in Nederland

• Ervaringen met discriminatie
op lokaal niveau lijken mee te 
vallen.

• Past bij het algemene beeld
dat er geen grote spanningen
zijn, integendeel.

• Ook in Nederland, in beide
steden, zijn publieke en
sociale media de 
belangrijkste bron van 
ervaren discriminatie.
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Welbevinden en ‘belongingness’

• Welbevinden en tevredenheid
over het leven relatief laag in 
de Roma en autochtone laag-
SES groep.

• Gevoel van thuishoren in het 
land in het algemeen hoog, 
maar met variatie tussen
groepen en landen.

1

2

3

4

5

EN DE NL NO FR IT NL CZ GR PT CZ EN DE GR IT PO PT

Turks Maghreb Roma Laag SES autochtoon

Tevreden over leven Thuishoren in land



Voorspellers van het welbevinden van ouders

Tevredenheid van ouders
over het leven

R2-change Significante voorspellers Richting

Hulpbronnen en context .183*** Sociale steun
Belang van religie
Persoonlijke relatie (voor)school professional
Betrokkenheid professional bij kind
Alleenstaande ouder
Armoede
Slechte buurt
Discriminatie in de media

+
+
+
+
-
-
-
-

Etnisch-culturele groep .008*** Maghreb, Roma +

Land .029*** Tjechië, Duitsland, Italië, Polen -

R2-totaal .220***

Resources and context: stepwise regression analysis
Ethnic group: forced entry (low income as reference category)
Country: forced entry (Norway as reference category)



Voorspellers van het gevoel thuis te horen

Gevoel thuis te horen in 
het land

R2-change Significante voorspellers Richting

Hulpbronnen en context .165*** Persoonlijke relatie (voor)school professional
Assimilatie van nationale taal & cultuur
Vaardigheid in de nationale taal
Sociale steun
Slechte buurt
Discriminatie door buren
Discriminatie door andere professional
Discriminatie in de media

+
+
+
+
-
-
-
-

Etnisch-culturele groep .006** Maghreb, Roma +

Land .029*** Tjechië, Duitsland, Frankrijk, Italië -

R2-totaal .200***

Resources and context: stepwise regression analysis
Ethnic group: forced entry (low income as reference category)
Country: forced entry (Norway as reference category)



Gevoel thuis te horen in Italië

Gevoel thuis te horen in 
het land

R2-change Significante voorspellers Richting

Hulpbronnen en context .219*** Assimilatie van nationale taal & cultuur
Vaardigheid in de nationale taal
Sociale steun
Slechte buurt
Discriminatie door andere ouders
Discriminatie door buren
Discriminatie door andere professionals

+
+
+
-
-
-
-

Etnisch-culturele groep .008*** Maghreb +

R2-totaal .226***

Resources and context: stepwise regression analysis
Ethnic group: forced entry (low income as reference category)
Country: forced entry (Norway as reference category)
Bold: relatively strong effect



Welbevinden en ‘belongingness’ in Nederland

• Turkse en Marokkaanse ouders in 
Rotterdam en Utrecht zijn redelijk
tevreden over hun leven en voelen
zich redelijk tot goed thuis in 
Nederland.

• Alleenstaand ouderschap en kwaliteit
van de buurt verklaren verschillen
tussen ouders in tevredenheid over 
hun leven.

• Discriminatie in de publieke media is 
de belangrijkste verklaring voor
verschillen in ‘belongingness’.
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Nederland: welbevinden van ouders

Tevredenheid van ouders
over hun leven

R2-change Significante voorspellers Richting

Hulpbronnen en context .200*** Sociale steun
Belang van religie
Vaardigheid in de nationale taal
Persoonlijke relatie (voor)school professional
Alleenstaande ouder
Slechte buurt

+
+
+
+
-
-

Etnisch-culturele groep .004 Turks, Rotterdam -

R2-totaal .220***

Resources and context: stepwise regression analysis
Ethnic group: forced entry (low income as reference category)
Country: forced entry (Norway as reference category)



Nederland: gevoel thuis te horen in het land

Gevoel thuis te horen in 
het land

R2-change Significante voorspellers Richting

Hulpbronnen en context .169*** Inter-etnische interactie
Vaardigheid in de nationale taal
Persoonlijke relatie (voor)school professional
Opleidingsniveau ouders
Discriminatie in de media

+
+
+
-
-

Etnisch-culturele groep .026** Turks, Rotterdam -

R2-totaal .195***

Resources and context: stepwise regression analysis
Ethnic group: forced entry (low income as reference category)
Country: forced entry (Norway as reference category)



Concluderend

• Gezinnen kunnen in principe rijke omgevingen bieden om kinderen in hun
ontwikkeling en leren te stimuleren, maar persoonlijke kenmerken
(opleiding) en contextuele risicofactoren kunnen belemmerend werken.

• Positieve relaties met professionals vormen een beschermende buffer 
tegen de negatieve effecten van armoede, sociaal isolement en
discriminatie, en ze stimuleren ouders om te investeren in kinderen.

• De attitudes van professionals ten aanzien van culturele diversiteit en de 
implementatie van een multiculturele pedagogiek in groep of klas hebben
een positieve invloed op de relatie met ouders.

• Bevordering van inter-etnische interactie, mede door de-segregatie, lijkt
ook een belangrijk aanknopingspunt. 

• Micro- en macro-perspectieven moeten samengaan in een
samenhangende aanpak van de hardnekkige kansenongelijkheid.



Dank!

www.isotis.org
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