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Samenvatting
Aanleiding en achterliggende vraag
In Utrecht is tussen 2012 en 2015 actieonderzoek uitgevoerd binnen het domein educatie aan
het jonge kind (VVE). Actieonderzoek is praktijkgericht onderzoek waarbij wetenschap en
werkveld nauw samenwerken en de onderzoeker zich ten doel stelt een verandering teweeg te
brengen. De achterliggende vraag: “Is men in Utrecht op de juiste weg voor wat betreft het
verhogen van de kwaliteit van VVE?”.
De gemeente liet al eerder, tussen 2007 en 2011, onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van VVE
(de Haan, Elbers & Leseman, 2011; pilot gemengde groepen Utrecht). Uit dit onderzoek kwam
naar voren dat de ‘professionaliteit’ van pedagogisch medewerkers en leerkrachten de cruciale
factor is voor effecten van VVE. Deze conclusie werd gebaseerd op het resultaat dat kinderen die
vaker begeleide ontwikkelingsstimulerende activiteiten aangeboden kregen een grotere groei
doormaakten in taal- en rekenvaardigheden. Met professionaliteit wordt hier dus bedoeld dat
een beroepskracht in staat is om doelbewust kwalitatief hoogwaardig aanbod te bieden, nauw
aansluitend bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Naar aanleiding van dit onderzoek is
de afgelopen jaren door de verschillende bij VVE betrokken partners sterk geïnvesteerd in het
verhogen van de professionaliteit. De gemeente stelde hiervoor middelen beschikbaar.
Methode
In het kader van dit onderzoek zijn 185 focuskinderen (91 peuters en 94 kleuters) drie jaar lang
gevolgd in hun ontwikkeling en in hun onderwijsomgeving (peutercentra met voorschoolse
educatie en groepen 1/2). In het onderzoek werd a) de kwaliteit in kaart gebracht van
interacties tussen de kinderen en hun pedagogisch medewerker of leerkracht (proceskwaliteit);
b) door middel van concrete handelingstips geprobeerd om deze proceskwaliteit een positieve
impuls te geven; c) de ervaringen van beroepskrachten rondom professionaliseringsactiviteiten
in kaart gebracht.
De cyclus van ‘meten – verbeteren – meten’ zag er als volgt uit: Om proceskwaliteit in kaart te
brengen werden de pedagogisch medewerkers en leerkrachten twee keer per jaar geobserveerd
met het observatie-instrument CLASS. Dit internationaal erkende en gevalideerde instrument
kent kwaliteitsscores toe aan de groep op het gebied van enerzijds emotionele ondersteuning en
anderzijds educatieve ondersteuning (zie Figuur 1). Na elke observatie ontvingen de pedagogisch
medewerkers en leerkrachten gedetailleerde feedback op hun handelen, inclusief concrete tips
ter verhoging van de kwaliteit. Peutercentra werden drie keer bezocht tussen 2012 en 2013. Na
2013 zaten alle focuskinderen minimaal in groep 1, en werden dus alleen nog basisscholen
bezocht. Continu vond terugkoppeling plaats tussen de onderzoeker en het werkveld. Aan het
eind van het onderzoek, in 2015, werden de peutercentra waar in 2013 voor het laatst
observaties waren verricht nogmaals bezocht om vast te stellen of de investeringen in
professionaliteit die tussentijds werden gedaan effectief bleken.
Een bekend patroon: Hoge emotionele ondersteuning, middelmatige educatieve ondersteuning
De observaties laten een terugkerend patroon zien voor proceskwaliteit. De focuskinderen zaten
in peutercentra en groepen 1/2 waar goede kwaliteit typerend was voor emotionele
ondersteuning en middelmatige kwaliteit typerend was voor educatieve ondersteuning. Uit
voorgaand onderzoek is naar voren gekomen dat emotionele ondersteuning positief
samenhangt met de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen, en de educatieve
ondersteuning een positief verband laat zien met de ontwikkeling van aandacht (Slot, 2014). Het
beschreven patroon van goede emotionele ondersteuning en middelmatige educatieve
iii

ondersteuning is vergelijkbaar met wat beschreven wordt in de internationale literatuur waarin
gewerkt wordt met hetzelfde observatie-instrument.
Opvallende stijging van kwaliteit op de peutercentra
Anderhalf jaar na de laatste observatie - een periode waarin sterk geïnvesteerd is in
professionalisering van pedagogisch medewerkers - bleek de educatieve ondersteuning op de
peutercentra aanzienlijk en significant gestegen. Educatieve ondersteuning kon nu gekenmerkt
worden als ‘goed’. Dit is een opvallend positief beeld in vergelijking met internationaal
onderzoek.
Toename in proceskwaliteit in de groepen 1/2.
Van de in totaal 117 geobserveerde leerkrachten, doorliepen zes leerkrachten van groep 1/2 alle
zes de cycli. Omdat de focuskinderen vaak tussentijds wisselden van leerkracht, werd het
overgrote deel van de leerkrachten minder dan zes keer geobserveerd. Die zes leerkrachten die
het gehele onderzoek meededen scoorden op het laatste meetmoment hoger op educatieve
ondersteuning in vergelijking met de overige leerkrachten. Naast een verhoogde educatieve
ondersteuning werd vastgesteld dat deze leerkrachten meer aandacht hadden voor het volgen
van keuzes van kinderen en voor het uitlokken van inbreng van kinderen. Dit waren dan ook de
kwaliteitsaspecten waar het meeste ruimte voor verbetering was, en waar de meeste tips
betrekking op hadden, zo’n 70%. De betreffende leerkrachten gaven zelf aan zich gedurende het
onderzoek meer bewust te zijn geworden van de manieren waarop zij hun
interactievaardigheden kunnen verbeteren.
Tijd grotendeels besteed aan vrij spel, transities, educatieve gespreken en taal en rekenen
Aanvullende observaties lieten zien dat de focuskinderen op peutercentra zich op een gewone
ochtend voor het grootste gedeelte bezighouden met vrij spel (25%), transities (20%) en
educatieve gesprekken1 (15%). Voor de focuskinderen in de groepen 1/2 kwam deze verdeling
neer op: educatieve gesprekken (20 tot 30%), transities (20% tot 30%), vrij spel (13%) en taalen rekenactiviteiten (15%) (zie Figuur 2). Dit patroon van dagbesteding komt overeen met de
patronen die gevonden werden in het onderzoek van de Haan, Elbers en Leseman (2011).
Naast de frequenties werd gekeken tijdens welke activiteiten sprake was van leerkracht-kind
interactie die getypeerd kon worden als ‘scaffolding’; kwalitatief hoogwaardige interacties
waarbij het niveau van kinderen actief wordt verhoogd. Scaffolding bleek op peutercentra het
meest voor te komen tijdens de educatieve gesprekken. Tijdens vrij spel bleken kinderen vooral
met elkaar te interacteren. Wel werd het aandeel scaffolding tijdens vrij spel iets hoger in de
loop van het onderzoek.
In de groepen 1/2 wordt scaffolding vooral geobserveerd tijdens taal- en rekenactiviteiten. In
tegenstelling tot de gesprekken op de peutercentra, wordt de interactie tijdens gesprekken in
groepen 1/2 gekenmerkt door instructie, en korte vraag-antwoord-evaluatie sequenties.
Positief verband tussen educatieve ondersteuning en kinduitkomsten
Kinderen die in het eerste jaar van het onderzoek in groepen zaten met een sterke educatieve
ondersteuning groeiden sneller in woordenschat en in ontluikende rekenvaardigheden. Het
onderzoek laat daarmee zien dat investeren in het verhogen van de proceskwaliteit van belang
is voor de ontwikkeling van de kinderen.

1 Van een ‘educatief gesprek’ is sprake in 2 gevallen: wanneer het gesprek gepland is,
bijvoorbeeld tijdens een kringgesprek, of wanneer het gesprek over een activiteit die
betreffende activiteit overstijgt, bijvoorbeeld tijdens knutselen van een paddenstoel gaat het
gesprek over de vraag waarom paddenstoelen in de herfst verschijnen.
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Meest gegeven tips in het onderzoek
In totaal werden er 254 feedbackverslagen verstuurd in het kader van het onderzoek, waarin
3554 tips werden gegeven. De meeste tips hadden betrekking op het domein van educatieve
ondersteuning: Stimuleren van taalontwikkeling (19,8%); Conceptontwikkeling (12,5%); en
Kwaliteit van feedback (9,9%). Binnen het domein van emotionele ondersteuning betroffen de
tips het vaakst de dimensie Aandacht voor kindperspectief (14,1%)
Ervaringen van beroepskrachten
Uit interviews met pedagogisch medewerkers, leerkrachten en coördinatoren is gebleken dat
het effectief bevorderen van de doorgaande lijn tussen peutercentra en de basisschool nog
aandacht behoeft. Op sommige locaties lukt dit al zeer goed, op andere locaties blijft dit een
aandachtspunt. Verschillende beroepskrachten in de basisschool geven aan dat
kwaliteitsbewaking op de locatie zelf een steviger plaats zou moeten krijgen. Op de peutercentra
is hiervoor door het aanstellen van werkbegeleiders al een slag gemaakt. De inhoudelijke
expertise om hoge kwaliteit te herkennen en te borgen vergt echter nog investeringen. De
pedagogisch medewerkers op de peutercentra ervaren de scholingsactiviteiten die worden
aangeboden (bijv. de hogeschoolmodules ‘jonge kind expert’ en het faciliteren van ‘lerende
netwerken’) als zeer leerzaam.
Twee opeenvolgende onderzoeken: een vergelijking
De resultaten van het actieonderzoek laten zien dat door het werkveld inhoudelijke invulling is
gegeven aan de aanbevelingen die werden gedaan naar aanleiding van het onderzoek van de
Haan, Elbers en Leseman (2011). In het huidige actieonderzoek werd een aanzienlijke stijging
van ontwikkelingsstimulerende activiteiten in begeleide kleine groepen geconstateerd. Verder
werden geen aanzienlijke verschillen gevonden in het patroon van tijdbesteding.
De aanbeveling om professionalisering een heldere plaats in het beleid te geven is
opgevolgd. De resultaten van het actieonderzoek laten zien dat deze investeringen vruchten
beginnen af te werpen.
Het actieonderzoek als onderdeel van de Utrechtse aanpak professionalisering ‘Nu voor Later’
Het hier beschreven actieonderzoek moet gezien worden binnen het grotere geheel aan
professionaliseringsactiviteiten die in de recente periode in Utrecht zijn ondernomen en die
plaatsvinden onder de paraplu van ‘Nu voor Later’ (zie www.nuvoorlaterutrecht.nl). Met dit
onderzoek is met objectieve middelen een positieve trend vastgesteld. Om deze positieve trend
te bestendigen en te laten opgaan voor alle beroepskrachten wordt op basis van de bevindingen
van het actieonderzoek aanbevolen om de huidige lijn van professionalisering door leren van en
met elkaar in lerende netwerken voort te zetten. Het is van belang de eigen expertise te
vergroten ten aanzien van het herkennen en borgen van hoge proceskwaliteit binnen de
organisatie of de school. De constructieve dialoog tussen wetenschap en werkveld lijkt met het
oog op deze ambitie een veelbelovende weg om in te slaan.
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Figuur 1: Samenvatting resultaten proceskwaliteit
Emotionele ondersteuning
Sfeer op de groep, sensitiviteit
van de beroepskracht, mate
waarin keuzes van kinderen
gevolgd worden, en manier
waarop de beroepskracht
gedrag reguleert

Educatieve ondersteuning
Introduceren en toelichten van
nieuwe concepten en kennis,
bereiken van diepgang in
interactie door specifieke
feedback en hulp, actief
ondersteunen van de
taalontwikkeling.

Van belang voor

Woordenschatontwikkeling
(Slot, 2014)

Internationaal patroon

Scores hoge uiterste van de
middenrange: goede kwaliteit

Woordenschatontwikkeling
en Ontluikende
rekenvaardigheden (huidig
onderzoek)
• Ontwikkeling van selectieve
aandacht (Slot, 2014)
• Ontwikkeling van taal- en
rekenactiviteiten (de Haan,
Elbers & Leseman, 2011)
Scores lage uiterste van de
middenrange: middelmatige
kwaliteit

Patroon Utrechts actieonderzoek

Scores hoge uiterste van de
middenrange: goede kwaliteit

Scores lage uiterste van de
middenrange: middelmatige
kwaliteit

De 6x6 leerkrachten: hogere
scores aandacht voor
kindperspectief (een van de
dimensies van emotionele
ondersteuning)

De 6x6 leerkrachten scoren op
laatste meetmoment hoger dan
collega’s op alle dimensies van
educatieve ondersteuning en
rapporteren vergroot
bewustzijn

Beschrijving
interactievaardigheden

•

Peutercentra: Scaffolding
vooral tijdens gesprekken
• Groepen1/2: Scaffolding
vooral tijdens taal- en
rekenactiviteiten
Scores hoge uiterste van de
middenrange: goede kwaliteit
(significante stijging t.o.v. 2013)
•

Patroon ‘Follow up’
2015
(Alleen peutercentra
met voorschoolse
educatie)
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Scores hoge uiterste van
middenrange: goede kwaliteit

Figuur 2: Samenvatting resultaten tijdsbesteding

NB: De frequenties die hier worden weergegeven zijn gemiddelden over alle meetmomenten.
Voor de percentages per meetmoment wordt verwezen naar het volledige onderzoeksrapport.
De categorie overig omvat: creatieve activiteiten, eten en drinken, en motorische activiteiten.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding voor het VVE Utrecht actieonderzoek
De gemeente Utrecht zet al jaren krachtig in op het faciliteren van de nodige ondersteuning van
kinderen met een risico op taalachterstanden. De thema’s waarop wordt ingezet zijn steeds
ingegeven door resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Steeds meer is het accent komen te
liggen op niet alleen het ondersteunen van de kinderen, maar ook op het ondersteunen van de
professionals die dagelijks met deze kinderen werken en die zo uiteindelijk het verschil moeten
maken. Deze nadruk op mogelijkheden voor professionalisering van beroepskrachten is
bijvoorbeeld tot uiting gekomen in projecten als ‘Nu voor Later’2, waarin beroepskrachten de
mogelijkheid krijgen lerende netwerken te vormen, de Hogeschool Utrecht module ‘expert jonge
kind’, waarin beroepskrachten meer diepgaande kennis van de ontwikkeling van het jonge kind
tot zich nemen, en de ontwikkeling van het ‘Utrechts Kwaliteitskader’ voor werken met jonge
kinderen. Daarbij heeft de gemeente Utrecht opdracht gegeven voor het uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek waarin de onderwijspraktijk in het Utrechtse werkveld nader
onder loep werd genomen.
In het voorjaar van 2012 werd het eindrapport van de ‘pilot gemengde groepen’
gepresenteerd aan de Utrechtse wethouder voor onderwijs. In dit rapport werd verslag gedaan
van wetenschappelijk onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in gemengde en
niet-gemengde groepen. Het onderzoek werd uitgevoerd door mw. Dr. Annika de Haan, dhr.
Prof. Paul Leseman, en dhr. Prof. Ed Elbers, allen verbonden aan de Universiteit Utrecht. Het
onderzoek was zeer veelomvattend, en zo ook de resultaten. Eén van de belangrijkste
uitkomsten was wellicht dat de ‘professionaliteit’ van de pedagogisch medewerker of leerkracht
doorslaggevend was voor een positief effect op kinderen, en niet zozeer het wel of niet hanteren
van een VVE programma. Het onderzoek wees uit dat kinderen die vaker begeleide
ontwikkelingsstimulerende activiteiten aangeboden kregen een grotere groei doormaakten in
taal- en rekenvaardigheden. Met professionaliteit wordt hier dus bedoeld dat een beroepskracht
in staat is om doelbewust kwalitatief hoogwaardig aanbod te bieden, nauw aansluitend bij het
ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Naar aanleiding van de pilot gemengde groepen werden drie belangrijke aanbevelingen
voor het werkveld gedaan: 1) meer aandacht voor activiteiten in kleine groepen, 2) aandacht
voor het minimaliseren van tijdverlies gedurende een (voor)schooldag 3) aandacht voor
professionalisering van de beroepskrachten (bijvoorbeeld in de vorm van ‘coaching on the job’)
om een verbeterimpuls aan de geboden kwaliteit te bewerkstelligen.
De gemeente Utrecht heeft deze uitkomsten zeer serieus genomen en is op verschillende
manieren met de aanbevelingen aan de slag gegaan. Met ingang van augustus 2013 het
peuterspeelzaalwerk in één stichting ondergebracht: Stichting Spelenderwijs Utrecht. Het doel
van deze stadsbrede aanpak was om het peuterspeelzaalwerk op een meer transparante en
uniforme manier te organiseren, waardoor beter toezicht op de geboden kwaliteit kan worden
verkregen. Het professionaliseringsproject Nu voor Later, sluit nauw aan bij de uitkomsten van
het onderzoek pilot gemengde groepen – waarin geïntensiveerde aandacht voor
professionalisering werd geadviseerd. Binnen het project Nu voor Later werd tevens het
Utrechts Kwaliteitskader ontwikkeld, waarin een voor Utrecht gezamenlijke visie gearticuleerd
wordt op wat kwaliteit van aanbod in voor- en vroegschoolse voorzieningen nu daadwerkelijk
is. Het document moet beroepskrachten in Utrecht in staat stellen om samen toe te werken naar
optimale kwaliteit van aanbod, met dezelfde kwaliteitsnormen in het achterhoofd.
Met de kennis uit de pilot gemengde groepen en het in gang zetten van bovenstaande
maatregelen als verbeterimpuls, zag de gemeente Utrecht voldoende aanleiding om
vervolgonderzoek te initiëren. Doel van het nieuwe onderzoek: Het opnieuw in kaart brengen
2
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van de kwaliteit van voor- en vroegschoolse voorzieningen en licht schijnen op de toegevoegde
waarde van deze voorzieningen voor Utrechtse peuters en kleuters. De richtinggevende vraag
hierbij was: “Zijn we in Utrecht op de juiste weg?”.
1.1.1 Wat is actieonderzoek?
In het huidige onderzoek is een aanpak gekozen die afwijkt van gangbaar wetenschappelijk
onderzoek. Er is bewust niet gekozen voor een onderzoeksontwerp met een controlegroep,
omdat men alle deelnemende peutercentra en scholen in staat wilde stellen om van het
onderzoek te profiteren. Een veelgehoorde klacht van leerkrachten die deelnemen aan
onderzoek is dat ze zelf niet of nauwelijks op de hoogte worden gehouden van (tussentijdse)
resultaten van het onderzoek, terwijl ze vaak een aanzienlijke tijdsinvestering doen door deel te
nemen. Onderzoek dat deze perceptie serieus neemt en aan de behoefte van leerkrachten in
dezen tegemoet komt is actieonderzoek. Actieonderzoek is de onderwijskundige term voor
onderzoek waarbinnen de onderzoeker niet handelt ‘op afstand’, maar nauw samenwerkt met
de gemeenschap die bestudeerd wordt (h.l. het Utrechtse onderwijsveld) gedurende alle fases
van het onderzoek. Daarbij is een cruciaal element van actieonderzoek de intentie om een
verandering teweeg te brengen (Whyte, 1991). Tot op zekere (ethisch verantwoorde) hoogte
probeert de onderzoeker dus de eigen resultaten te beïnvloeden. We moeten daarom de
consequenties benadrukken die het ontwerp heeft voor de interpretatie van resultaten. Omdat
een controlegroep ontbreekt, is men er nooit zeker van of eventuele verandering daadwerkelijk
toe te schrijven is aan deelname aan het onderzoek. Actieonderzoek kent een sterk kwalitatief
element. De onderzoeker koppelt voortdurend resultaten terug aan de participanten (in deze
context de beroepskrachten) en de participanten koppelen ook voortdurend terug aan de
onderzoeker hoe zij kennisnemen van de resultaten en wat deze resultaten betekenen voor hun
dagelijks handelen. Op deze manier ontstaat in de loop van het onderzoek een beeld van wat de
verschillende partijen leren van het onderzoek en van elkaar, en hoe bepaalde bevindingen
zouden kunnen worden geïnterpreteerd. Het is met nadruk de bedoeling van actieonderzoek dat
de dynamische relatie tussen wetenschap en werkveld tot uiting komt.
1.1.2 Elementen van actieonderzoek
Zoals gezegd is de intentie om een verandering te bewerkstelligen een cruciaal element om te
kunnen spreken van actieonderzoek. Dit werd in het huidige actieonderzoek op drie manieren
geprobeerd:
1. Halfjaarlijkse terugkoppelingsbijeenkomsten
2. Individuele gesprekken met beroepskrachten direct na observatie op de groep
3. Individuele schriftelijke ‘tops en tips verslagen’
De terugkoppelingsbijeenkomsten
Na afloop van iedere ronde van dataverzameling werden alle betrokkenen (pedagogisch
medewerkers, leerkrachten, werkbegeleiders, gebiedsmanagers, bouw-/vve-coördinatoren,
schoolleiders) uitgenodigd voor een terugkoppelingsbijeenkomst. Deze bijeenkomsten
bestonden steeds uit twee delen. Tijdens het eerste gedeelte werd steeds nogmaals het doel van
het onderzoek toegelicht, en werden de tussentijdse resultaten van de recent afgeronde
dataverzamelingsronde toegelicht. In het tweede gedeelte werd op een meer interactieve manier
‘ingezoomd’ op een van de bevindingen uit het eerste gedeelte. Vaak werd bijvoorbeeld relevant
videomateriaal besproken, of werd een expert uitgenodigd om meer te vertellen over waaróm
een bepaalde bevinding nu zo belangrijk is en wat deze betekent voor de beroepspraktijk.
Scholing kreeg daarmee een plaats binnen de terugkoppelingsbijeenkomsten.
De terugkoppelingsbijeenkomsten waren met nadruk bedoeld om tegemoet te komen
aan de vaak gehoorde klacht van beroepskrachten dat wetenschappelijk onderzoek hen
persoonlijk te weinig zou opleveren. Door steeds weer het doel van het onderzoek helder te
schetsen, alsmede de positie van het onderzoek binnen het (internationale) onderzoeksveld te
illustreren kregen beroepskrachten de kans zich meer bewust te worden van de urgentie van het
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doen van onderzoek, hun eigen rol binnen het onderzoek, en van wat de uitkomsten ervan hen
persoonlijk zouden kunnen opleveren.
1.1.3 Individuele gesprekken en ‘tops en tips verslagen’
Direct na de observatie, besprak de onderzoeker met de pedagogisch medewerker(s) of
leerkracht de scores. Tijdens deze gesprekken werd stapsgewijs het observatie-instrument
(CLASS, zie sectie 3.4) met de leerkracht doorgenomen, en werd toegelicht waarom de
onderzoeker een ‘laag’, ‘midden’ of ‘ hoog’ score had toegekend. De onderzoeker zorgde er in
deze gesprekken altijd voor dat de onderbouwing doorspekt was van concrete voorbeelden van
de betreffende ochtend. Wanneer een lage score was toegekend, zorgde de onderzoeker er altijd
voor dat zij op een heldere manier schetste wat er nodig was voor een hogere score op de
betreffende kwaliteitsdimensie.
Enkele weken nadat leerkrachten geobserveerd waren ontvingen zij een schriftelijk ‘tops
en tips verslag’ waarin onder elke kwaliteitsdimensie –zoals gedefinieerd in CLASS- werd
beschreven welke interacties pasten bij een hoge score (tops) en welke interacties ruimte voor
verbetering lieten zien (tips). Deze verslagen werden in eerste instantie naar de pedagogisch
medewerker / leerkracht gestuurd, en daarna ook naar de werkbegeleider (in het geval van de
peutercentra) en naar de bouw-/vve coördinator-(voor de groep 1/2 leerkrachten).

2 Doelstelling en Onderzoeksvragen
De drijvende vraag voor de opdrachtgever achter het huidige actieonderzoek is steeds geweest:
“Zijn we op de juiste weg?’”. Meer onderzoeksmatig gedefinieerd, worden in het onderzoek drie
onderzoeksvragen gesteld:
1. Hoe is de proceskwaliteit te kenmerken van een dwarsdoorsnede van Utrechtse
peutercentra met voorschoolse educatie en de groepen 1/2 waar de kinderen op deze
peutercentra naartoe doorstromen?
2. Wat is de relatie tussen bovengenoemde kwaliteit en de cognitieve ontwikkeling van de
kinderen die van deze voorzieningen gebruik maken?
3. Kan gaandeweg het onderzoek een positieve impuls aan de proceskwaliteit
bewerkstelligd worden?
Om vraag 1 te beantwoorden, is er voor gekozen om van 185 Utrechtse leerlingen de klasseomgeving gedurende de looptijd van het onderzoek in kaart te brengen. Als gevolg van deze
keuze liepen er twee niveaus van studie door elkaar: (i) de ontwikkeling van de kinderen zelf (ii)
de ontwikkeling van de leerkrachten met wie zij gedurende drie jaar te maken hebben gehad.
Het ontwerp van de studie wordt in hoofdstuk 3 toegelicht.

3 Methode
3.1 Onderzoeksdesign
In Tabel 1 staat een overzicht van de verrichte onderzoeksactiviteiten weergegeven in de
periode september 2012 tot juli 2015. Er stonden in het onderzoek drie pijlers centraal: (i) Het
kind, (ii) het aanbod op de groep en (iii) professionalisering.
In Tabel 2 (zie p.12) is te zien dat de ontwikkeling van de ‘focusleerlingen’ gevolgd werd
door op drie momenten cognitieve tests af te nemen (zie voor een beschrijving sectie 3.6). Het
aanbod waarmee de kinderen in aanraking komen werd halfjaarlijks in kaart gebracht door
middel van CLASS en door middel van Snapshots (zie voor een beschrijving sectie 3.4 en 3.5).
Tot slot werd met enkele vve- of bouwcoördinatoren (groepen 1/2) en gebiedsmanagers of
werkbegeleiders (peutercentra met v.e.) interviews gehouden om een beeld te krijgen van de rol
die professionalisering op dat moment innam.
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3.2 Participanten
3.2.1 Focusleerlingen
Bij het ontwerpen van de studie was het volgen van twee cohorten kinderen gedurende drie
jaren van hun schoolloopbaan richtinggevend: een peutercohort (eerste observatie en
testafname rond de derde verjaardag, transitie naar de basisschool na meetmoment drie) en een
kleutercohort (eerste observatie en testafname rond de vierde verjaardag en transitie naar
groep drie na meetmoment vier). In totaal hebben 185 kinderen deelgenomen aan het
onderzoek. Hoe de werving van de kinderen in zijn werk ging staat beschreven in sectie 3.2.2. In
Tabel 2 staan de leeftijden van de kinderen op respectievelijk meetmomenten 1 tot en met 6
weergegeven.
In totaal hebben wij van 185 kinderen de cognitieve vaardigheden getest en de
proceskwaliteit van de klassen waarin zij zaten in kaart gebracht. Het aantal keer dat de
kinderen hebben deelgenomen aan de cognitieve taken wisselt van minimaal 1 keer tot
maximaal 3 keer. Redenen voor uitval van kinderen zijn verhuizingen buiten de gemeente
Utrecht of intrekken van toestemming door ouders. Een klein aantal kinderen (8) is door een
fout in de planning niet getest tijdens het eerste meetmoment.
3.2.2 Selectie van focuslocaties en focusleerlingen
In samenspraak met de Regiegroep Professioneel (RGP)3 werd bepaald welke locaties voor
deelname aan het onderzoek in aanmerking kwamen. Richtinggevend hierbij was dat de
inschatting van de leidinggevende van een locatie was dat er sprake was van een ‘gemiddelde
prestatie’. Deze norm werd gehanteerd omdat het doel was een representatieve
dwarsdoorsnede van het Utrechtse onderwijsveld in het onderzoek op te nemen. Zogenaamde
‘aandachtslocaties’ - locaties waar veel onrust heerste door bijvoorbeeld wisselingen van
personeel, of klassen waar veel zorgpeuters/-kleuters in zaten – werden in beginsel niet
benaderd voor deelname. Ook locaties waarvan bekend was dat ze uitzonderlijk goed
presteerden werden niet voor deelname benaderd.
Tabel 1: Onderzoeksactiviteiten in de onderzoeksperiode najaar 2012 – voorjaar 2015
T1
Najaar/
winter
2012

T2
Voorjaar
2013

T3
Najaar /
winter
2013

T4
Voorjaar
2014

T5
Najaar /
winter
2014

T6
Voorjaar
2015

Cognitieve taken kinderen
Observatie proceskwaliteit (CLASS)
Observatie activiteiten kinderen
(Snapshots)
Interviews met coördinatoren en
werkbegeleiders
NB. De in de 1e kolom genoemde onderzoeksactiviteiten hebben plaats gevonden in gearceerde periode

3De RGP is een overlegplatform waaraan vertegenwoordigers deelnemen van de drie grote PO besturen,

Spelenderwijs Utrecht en de gemeente Utrecht. Vanuit de hogescholen (Pabo’s) aangevuld met een onafhankelijk
expert als ‘linking pin’ met de opleiding. Hier vindt afstemming plaats en worden ontwikkelingen geïnitieerd en
gevolgd die de educatie van het kind in Utrecht betreffen, enerzijds specifiek gericht op de professionalisering van de
medewerkers en anderzijds op de gezamenlijke inzet en kwaliteit van het educatieve proces. Waar mogelijk ook
gericht op gezamenlijke inkoop en vormgeving van de professionalisering.
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Tabel 2: Leeftijden kinderen in peuter- en kleutercohort, aantal groepen waarin is geobserveerd

Leeftijden kinderen in het
peutercohort (N=91)
Leeftijden kinderen in het
kleutercohort (N=94)
Aantal pedagogisch medewerkers
in het peutercohort

T1

T2

T3

T4

T5

T6

3;0

3;5

3;9

4;4

5;1

5;7

4;5

4;10

5;3

5;8

6;5

7;0

29
(17
groepen)a
17

31
(18
groepen)a
16

30
(15
groepen)a
27

-

-

-

Aantal leerkrachten in het
49
62b
60c
kleutercohort
NB. Gemiddelde leeftijden weergegeven in jaren;maanden
aOp peutercentra staan 2 pedagogisch medewerkers voor de groep. Wanneer zij een gelijk aandeel in de groep hebben krijgen
zij een gezamenlijke score voor proceskwaliteit.
bWaarvan 18 groep 3 leerkrachten
c Waarvan 19 groep 3 leerkrachten

De selectie van de basisscholen werd voor een deel bepaald door de selectie van peutercentra.
Die basisscholen werden geselecteerd waar veel kinderen uit de geselecteerde peutercentra
naartoe doorstromen. Dit kon uiteraard niet volledig voorspeld worden, en gebeurde op basis
van het beeld zoals dat ten tijde van de selectie bestond. Dit is er de oorzaak van, dat er ook
basisscholen geselecteerd zijn die niet werken met een VVE-programma. Richtinggevend was
eerst het criterium ‘stromen er kinderen van peutercentra door naar deze school’ , daarna het
criterium van ‘gemiddeld presteren’.
Nadat in eerste instantie de peutercentra en de (‘bijbehorende’) basisscholen
geselecteerd waren, was het aan de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten om de
focusleerlingen te selecteren. Voor deze selectie hanteerden de pedagogisch medewerkers
zoveel mogelijk twee criteria: 1) De leerling heeft een VVE-indicatie volgens de richtlijnen die
gehanteerd worden door de Gemeente Utrecht4. 2) Het kind is maximaal vier maanden
voorafgaand aan het eerste meetmoment gestart op de desbetreffende locatie. Op scholen waar
weinig tot geen kinderen met een VVE-indicatie zaten werden leerlingen geselecteerd die thuis
naast het Nederlands een andere taal spraken óf een leerlinggewicht toegekend hadden. In
iedere klas werden tussen de drie en de acht kinderen geworven. Ouders gaven schriftelijke
toestemming voor deelname van hun kind aan het onderzoek.
Wanneer de focusleerlingen doorstroomden naar een andere locatie dan tijdens de
ontwerpfase was geanticipeerd, werd de betreffende school benaderd voor deelname. Na de
ontwerpfase bepaalden dus de kinderen in feite welke locaties meededen aan het onderzoek (zie
ook sectie 3.3 doorstroom van de leerlingen)
3.2.3 Achtergrondkenmerken van de focusleerlingen
Aan alle ouders van de focusleerlingen werd gevraagd een korte vragenlijst in te vullen, waarin
werd gevraagd naar enkele basale achtergrondkenmerken van de ouders. Van de 185
focusleerlingen vulden 108 ouders een vragenlijst in; een positieve respons van 58%. Deze
respons is niet heel hoog. De onderzoekers hebben tijdens de laatste dataverzamelingsronde
geprobeerd om samen met ouders de vragenlijst in te vullen, in een poging de positieve respons
te verhogen. Dit heeft wel tot een verhoging geleid, maar nog steeds wilden een aanzienlijk
aantal ouders de vragenlijst liever niet invullen. We moeten er rekening mee houden dat juist
door laaggeletterde ouders de vragenlijsten niet zijn geretourneerd.
Middels deze vragenlijst werden de achtergrondkenmerken van de kinderen zo goed
mogelijk in kaart gebracht. In Tabel 3 staan enkele belangrijke achtergrondvariabelen

4 De VVE-indicering vindt in Utrecht plaats op basis van ouderfactoren en als vangnet op individuele gronden
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beschreven. Bij het interpreteren van de tabel moet steeds rekening worden gehouden met het
gegeven dat de cijfers wellicht niet representatief zijn voor de gehele groep focusleerlingen.
Tabel 3: Achtergrond variabelen focusleerlingen (n=108)

Achtergrondvariabelen focusleerlingen

Beschrijving in
aantal of gemiddelde

Geboorteland ouders van focusleerlingen
Beide ouders niet in NL geboren
56
Eén ouder niet in NL geboren, één ouder in NL
21
geboren
Beide ouders in NL geboren
19
In ieder geval één ouder in NL geborena
6
In ieder geval één ouder in ander land dan NL
6
geborena
Aantal jaren woonachtig in NL (indien niet in NL
geboren)
Ouder 1b
23,2 (9,78)
Ouder 2
17,00 (9,85)
Wie is er verantwoordelijk voor de opvoeding
Ouder 1 en Ouder 2 gezamenlijk
93
Ouder 1 alleen of met familielid
13
Wie brengt de meeste tijd door met de kinderen?
Moeder
68
Vader
3
Moeder en vader evenveel
32
a Informatie van andere ouder ontbreekt.
b Ouder 1 is de ouder die de vragenlijst heeft ingevuld, Ouder 2 is de andere ouder.

Percentage

51,8 %
19,44 %
17,59 %
5,55 %
5,55 %

86,1 %
12,3 %
64,8 %
2,9 %
30,5 %

3.2.4 Verloop van focusleerkrachten en pedagogisch medewerkers
Omdat de kinderen bij het ontwerp van de studie het vertrekpunt waren, bepaalden zij in feite
welke leerkrachten en pedagogisch medewerkers na de eerste ronde van dataverzameling mee
zouden doen met het actieonderzoek. Immers, het primaire doel van het onderzoek is gelegen in
het in kaart brengen van de kwaliteit van het aanbod waarmee zij zich gedurende deze drie jaar
van hun schoolloopbaan omgeven. Wanneer de kinderen wisselden van leerkracht, om wat voor
reden dan ook, werd deze nieuwe leerkracht meegenomen in het onderzoek.

3.3 Doorstroom van de kinderen
Uit Tabel 2 wordt duidelijk dat vanaf meetmoment 3 de eerste kinderen uit het peutercohort
naar groep1 van het basisonderwijs doorstroomden. Vanaf meetmoment 4 waren alle kinderen
uit het peutercohort naar groep 1 doorgestroomd.
Het verdient speciale vermelding dat op elk moment een anders samengestelde groep
leerkrachten geobserveerd werd. Vaker dan geanticipeerd, kregen leerlingen te maken met een
nieuwe leerkracht en verschoof voor het onderzoek dus de aandacht naar de nieuwe of tijdelijke
leerkracht. In Figuur 1 wordt het aantal keer wisselen van leerkrachten weergegeven. Het aantal
keer wisselen varieert van 0 (10 kinderen die drie jaar ‘kleuterden’) tot 4 keer. Een aanzienlijk
gedeelte van de kinderen (59,5 %) wisselde vaker van leerkracht dan de wissel tussen
peutercentrum en groep 1 of de wissel tussen de kleutergroep en groep 3 waarop was
geanticipeerd. Omdat de meeste scholen werken met gemengde groepen 1/2 was geen wissel
tussen groep 1 en groep 2 geanticipeerd.
In totaal zijn voor het actie-onderzoek 127 beroepskrachten geobserveerd. Deze groep
beroepskrachten bestond uit in totaal 31 pedagogisch medewerkers (meestal werkzaam in
duo’s) en 96 leerkrachten (91 vrouwen, 7 mannen). De keren dat zij geobserveerd zijn varieert
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van 1 keer tot 6 keer. Er zijn zes leerkrachten elk meetmoment geobserveerd, naar hen
verwijzen we als de ‘zes x zes-leerkrachten’ (zie ook sectie 4.3). Voor de pedagogisch
medewerkers geldt dat zij soms binnen een meetmoment twee keer zijn geobserveerd omdat zij
op verschillende groepen werken. In dat geval werd een gemiddelde van hun score per
meetmoment als geldende score gehanteerd.
Figuur 1: Frequentieverdeling aantal leerkrachtwissels in periode 2012 - 2015

Achtergrondkenmerken van leerkrachten
Van de 96 leerkrachten vulden 56 leerkrachten een vragenlijst in (positieve respons 58 %),
waarin gevraagd werd naar relevante achtergrondkenmerken van de leerkracht zelf, naar
kenmerken van de klas, en naar professionaliseringsactiviteiten. In Tabel 4 staat een overzicht
van enkele relevante achtergrond kenmerken van leerkrachten die hebben meegewerkt aan het
onderzoek; opleiding, omvang aanstelling, en het aantal jaren zelfstandig voor de klas.
Tabel 4: Achtergrondkenmerken van de groep 1/2 en groep 3 leerkrachten

Achtergrondkenmerken leerkrachten (N=56, 58 % van totaal)
Opleiding
M (percentage)
PABO
43 (76 %)
KLOS of ‘Kleuterkweek’
8 (14 %)
HBO bachelor of master
4 (7 %)
WO bachelor of master
2 (3 %)
Voltijd / Deeltijd werken
2 dagen
3 dagen
4 dagen
5 dagen

3 (5 %)
16 (29%)
15 (27 %)
23 (41 %)

Aantal jaren zelfstandig voor de klasa
Minder dan 1 jaar
2 (3 %)
1 t/m 2 jaar
5 (6 %)
3 t/m 4 jaar
9 (12 %)
5 t/m 10 jaar
20 (26 %)
11 t/m 20 jaar
23 (29 %)
21 t/m 30 jaar
10 (13 %)
Meer dan 30 jaar
9 (12 %)
a Deze data zijn aangevuld tot 78 leerkrachten door bij een aantal leerkrachten die
de vragenlijst niet heeft geretourneerd tijdens de laatste observatieronde te
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vragen naar het aantal zelfstandige jaren voor de klas.

Het merendeel van de leerkrachten (70%) geeft les aan een klas die voor minstens de helft
bestaat uit kinderen met een allochtone achtergrond (zie Tabel 5). De groepsgrootte is
gemiddeld 23. Een groot gedeelte van de leerkrachten (53 %) geeft aan dat het nooit voorkomt
dat zij ondersteuning krijgen van een onderwijsassistent of collega. Twee leerkrachten hebben
vrijwel elke dag een collega of onderwijsassistent naast zich.
Tabel 5: Kenmerken van de klassen in het onderzoek

Kenmerken van de klassen in het onderzoek
Gemiddelde grootte van de klassen
Aandeel kinderen in de groep van allochtone afkomst
0-10%
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%
61-70%
71-80%
81-91%

23 (minimaal 12, maximaal 31)
7 (11%)
5 (8%)
2 (3%)
3 (5%)
12 (20%)
4 (7%)
1 (2%)
1 (2%)
3 (5%)

91-100%
21 (34%)
Aandeel kinderen in de groep dat weinig tot geen NL spreekt
0-10%

34 (56 %)

11-20%

9 (15 %)

21-30%

9 (15 %)

31-40%

3 (5 %)

51-60%

3 (5 %)

71-80%
1 (2 %)
Mate van ondersteuning door onderwijsassistent of collega (geen stagiair)
Nooit
30 (53 %)

.

1 dagdeel of minder

3 (5 %)

2 dagdelen per week

7 (12 %)

3 dagdelen per week

1 (2 %)

4 dagdelen per week

8 (14 %)

5 dagdelen per week'

1 ( 2 %)

Vrijwel elke dag
Wisselend, af en toe

2 ( 4 %)
5 ( 9 %)

3.4 Observeren van proceskwaliteit: CLASS
Voor het in kaart brengen van de proceskwaliteit op de verschillende groepen is gebruik
gemaakt van het Classroom Assessment Scoring System (CLASS; Pianta, La Paro & Hamre, 2008).
Het instrument is door onderzoekers van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de
Amerikaanse auteurs van CLASS vertaald in het Nederlands (Slot, Leseman, Mulder & Verhagen,
2010). Voor het huidige onderzoek is voor het observeren in de peutercentra de peuterversie
gebruikt (CLASS toddler) en voor het observeren in de groepen 1/2 de kleuterversie (CLASS
PreK).
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CLASS splitst proceskwaliteit op in domeinen. Voor de peutervariant zijn dit twee
domeinen: Emotionele Ondersteuning en Educatieve Ondersteuning. Bij de kleutervariant komt
hier Groepsorganisatie bij. Figuur 2 laat een schematische weergave zien van deze domeinen.
Figuur 2: Schematische weergave van de CLASS kwaliteitsdimensies

De onderzoeker observeert aan de hand van CLASS vier keer 20 minuten. In het huidige
onderzoek vond de observatie meestal plaats in de ochtend. In principe worden alle activiteiten
geobserveerd, zolang ze representatief zijn voor een gewone ochtend op de groep (dit gaat in
overleg met de te observeren leerkracht). Bij de kleutervariant is er voor gekozen om buiten
spelen niet te observeren, bij de peutervariant gebeurt dit wel.
Een groep krijgt een gemiddelde score toegekend voor elke kwaliteitsdimensie,
gebaseerd op de vier observaties van één ochtend. De score moet de ervaring van het gemiddelde
kind representeren. Incidenten worden dus in de regel niet te zwaar gewogen. Op deze manier
wordt met CLASS geprobeerd een voor de groep zo representatief mogelijke score te
rapporteren.
Een onderzoeker kent scores toe op een schaal van 1 tot 7. Scores 1 en 2 worden volgens
het model van CLASS gekenmerkt als zijnde ‘laag’, scores 3 tot en met 5 worden gekenmerkt als
de ‘midden-range’ en scores 6 en 7 worden gekenmerkt als zijnde ‘hoog’. Een lage score betekent
dat de te observeren gedragsmarkeerders (bijvoorbeeld responsief reageren op kinderen) nooit
tot zelden gezien zijn, of dat er sprake was van veel gemiste kansen binnen de cyclus van 20
minuten. Een middenscore betekent dat de te scoren gedragsmarkeerder enkele keren gezien is,
maar niet consequent. Binnen de midden-range kan de onderzoeker een nuancering maken
tussen laag-midden en midden-hoge scores. Een midden-hoog score is bijvoorbeeld van
toepassing als de te scoren gedragsmarkeerder vaker wel dan niet gezien werd, zij het net niet
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consequent genoeg om in de hoge range te scoren. Een hoge score betekent dat de te observeren
gedragsmarkeerder zeer vaak tot consequent gezien is tijdens de observatiecyclus.
Een onderzoeker die met CLASS observeert, is intensief getraind door een aan
Teachstone5 geaffilieerde trainer. De geaffilieerde trainer is gecertificeerd door Teachstone en
moet deze certificering jaarlijks hernieuwen. De onderzoeker die met CLASS gaat observeren is
geslaagd voor een Nederlandse betrouwbaarheidstest die jaarlijks moet worden herhaald. Op
deze manier wordt de betrouwbaarheid van het scoren bewaakt, en komt objectiviteit tijdens
het scoren niet in het geding.
3.4.1 Wanneer spreekt men van ‘hoge’ kwaliteit?
Volgens het model van CLASS worden de scores 1 en 2 worden gekenmerkt als zijnde ‘laag’,
scores 3 tot en met 5 worden gekenmerkt als de ‘midden-range’ en scores 6 en 7 worden
gekenmerkt als ‘hoog’. In verschillende onderzoeken echter, wordt voor emotionele
ondersteuning de score 5 als ondergrens voor ‘hoge kwaliteit’ gehanteerd (Burchinal et al.,
2010; Burchinal et al. 2014). In het CLASS-model komt deze score overeen met het hoge uiterste
van de midden-range. Gedragsmarkeerders worden dan voor het overgrote gedeelte met grote
regelmaat geobserveerd, maar er is sprake van enkele gemiste kansen waardoor een score in de
hoge range niet passend is. Voor educatieve ondersteuning wordt in de genoemde onderzoeken
de ondergrens van 3 gehanteerd. Deze keuze hangt niet zozeer samen met de beschrijving
volgens het CLASS-model, waar 3 refereert naar een lage-midden score, maar met de verdeling
in de populatie. De keuze voor 3 als ondergrens was in het onderzoek van Burchinal et al. (2010;
2014) is gebaseerd op de som van het gemiddelde van de (Amerikaanse) populatie en één
standaardafwijking. Een score van 3 is in de steekproef van Burchinal et al. dus aanzienlijk hoger
dan het gemiddelde, en wordt daarom als ondergrens voor hoge kwaliteit gehanteerd.
In het huidige onderzoek komt de keuze voor 5 als ondergrens voor hoge emotionele
ondersteuning overeen met het hierboven aangehaalde onderzoek. Echter, waar in
voorgenoemde onderzoek 3 gehanteerd werd als ondergrens voor een hoge score voor
educatieve ondersteuning, ligt in het huidige onderzoek een ondergrens van 4 meer voor de
hand, omdat het gemiddelde voor educatieve ondersteuning in het huidige onderzoek rond de
3,5 ligt (zie Resultaten op pagina 23). Bovendien komt deze kwalificatie beter overeen met de
theoretische beschrijving van goede kwaliteit in het CLASS-model. Bij een score van 4, het
midden van de midden-range, zijn de te coderen gedragingen met regelmaat te zien, maar niet
consequent of vooral gericht op een klein deel van de kinderen. Beroepskrachten laten echter
wel overtuigend bewijs zien de betreffende interactievaardigheid te beheersen.

3.5 Observeren van activiteitenverdelingen: Snapshots
Naast de meer globale maat voor de kwaliteit van interacties tussen leerkracht en ‘het
gemiddelde kind’ is ook in detail gekeken naar de activiteiten van de focuskinderen. Dit
gebeurde aan de hand van de ‘snapshot methode’ (cf. Early, 2010). De onderzoeker die de
snapshot methode hanteert, observeert steeds gedurende tien seconden één focuskind en
noteert dan met behulp van een computerprogramma (E-Prime 2.0; Psychology Software Tools,
Pittsburgh, PA) met welke activiteit het kind op dat moment bezig was. Rondom deze activiteit
wordt voor verschillende variabelen gecodeerd: In welke context vindt de activiteit plaats? (zelf
gekozen, toegewezen, of betreft het een routine), waar vindt de activiteit plaats, in welke
samenstelling (kleine groep, hele groep, tweetal etc.), hoe kan de betrokkenheid van het
focuskind bij de activiteit getypeerd worden, is de leerkracht betrokken bij de activiteit, en zo ja
hoe kan deze getypeerd worden (zie sectie 3.5.1).
Er werd bij het observeren van de activiteiten ‘positief gecodeerd’ (cf. Early et al., 2010).
Dit betekent dat er een bepaalde hiërarchie is aangebracht in de activiteiten. Wanneer feitelijk
twee activiteiten tegelijkertijd aan de gang waren, verdiende de meest inhoudelijke activiteit de
voorkeur. Bijvoorbeeld, wanneer kinderen tijdens het buitenspelen verwikkeld waren in een
De Amerikaanse organisatie, gelieerd aan Virginia University, waar CLASS is ontwikkeld en
waar de kwaliteit wordt bewaakt
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gesprek over hoe het fort in de zandbak sterker kon worden, kreeg de code ‘gesprek’ de
voorkeur boven vrij spel. Een ander voorbeeld: wanneer een leerkracht tijdens de overgang van
kring naar het middageten de kinderen op basis van rijmwoorden één-voor-één naar buiten
laten gaan om de tas op te halen, krijgt de code ‘taal-activiteit’ de voorkeur boven ‘transitie’.
Afhankelijk van het aantal kinderen in één groep werden tussen de 20 en 150 ‘snapshots’ per
kind verzameld. Het samenvoegen van deze snapshot levert een dwarsdoorsnede op van het
soort activiteiten die de focuskinderen op een gewone ochtend uitvoeren, in hoeverre er daarbij
sprake is van fysiek en verbaal handelen, en op wat voor manier de leerkracht bij de betreffende
activiteit betrokken is. In Bijlage 1 staat het volledige codeerschema weergegeven.
3.5.1 Type leerkracht – kind interactie
Veel van de categorieën waarvoor binnen de snapshot observatie is gecodeerd spreken voor
zich. De categorie leerkracht – kind interactie echter vraagt enige toelichting. Wanneer een
focuskind in interactie was met de leerkracht dan wel met zowel de leerkracht als klasgenoten,
moest de observator deze leerkracht – kind interactie typeren. Er werd hierbij onderscheid
gemaakt tussen drie typen: 1) scaffolding interactie; 2) didactische interactie; 3) geen
inhoudelijke interactie (cf. Early et al., 2010).
Van het eerste type, scaffolding, is sprake wanneer een leerkracht door middel van
voortbouwen op wat een leerling inbrengt, het gesprek of het kennisniveau van het kind naar
een hoger niveau tilt. Dit kan zijn door het stellen van open vragen, waarop niet één pasklaar
antwoord is, en die kinderen uitnodigen te redeneren (voorspellen, verklaren, argumenteren).
Aansluiten bij het huidige niveau van het kind is voor toekenning van dit type interactie een
belangrijk criterium.
Een didactische interactie is een kortere uitwisseling tussen leerkracht en leerling waarin
een instructie wordt gegeven, een gesloten vraag wordt gesteld, korte feedback wordt gegeven,
of kort gereageerd word op een uiting van een leerling. Bij een didactische interactie kan er
sprake zijn van een herinneringsvraag (“Wat ging de kikker uit het verhaal ook alweer doen, wie
weet het nog?”, of een kennisvraag (“Welke kleur is dit?”). Ook korte positieve feedback gericht
op het afronden van een taak vallen onder deze categorie (“goed gedaan, heel mooi”). Geen
inhoudelijke interactie wordt toegekend wanneer noch van scaffolding, noch van een
didactische interactie sprake is. Bijvoorbeeld een opmerking die vooral gericht is op
gedragsregulering of een kort ‘ja’ of ‘nee’.

3.6 Meten cognitieve ontwikkeling focusleerlingen
Om de cognitieve ontwikkeling van de kinderen te meten is op drie meetmomenten de OBIS
afgenomen. Dit is de Nederlandse bewerking van de Engelstalige PIPS test (Van der Hoeven-Van
Doornum, 2005). De OBIS meet (ontluikende) schoolvaardigheden. De test bestaat uit de vier
onderdelen: schrijven, passieve woordenschat, beginnende geletterdheid en rekenen. De test is
adaptief, wat betekent dat deze bij een voldoende aantal goede antwoorden steeds moeilijker
wordt. De categorie rekenen begint bijvoorbeeld met de vraag om het grootste plaatje aan te
wijzen, en eindigt met complexe sommen. Aan dat laatste komt een kind uiteraard alleen toe bij
voldoende goede antwoorden. In Bijlage 4 worden de categorieën toegelicht en met voorbeelden
geïllustreerd.

3.7 Analyse van de ‘tops en tips verslagen’
De pedagogisch medewerkers en leerkrachten die in het kader van het onderzoek werden
geobserveerd ontvingen na elke observatie een ‘tips en tops verslag’ (zie sectie 1.1.3). In totaal
werden er 254 feedbackverslagen verstuurd, waarin in totaal 3225 tips werden gegeven. Deze
verslagen zijn geanalyseerd om een beeld te krijgen van de meest gegeven tips. De resultaten
van deze analyse worden gerapporteerd in sectie 5 van dit rapport.
De tops en tips werden opgesteld aan de hand van het CLASS-scoreformulier,
onderverdeeld in de kwaliteitsdimensies volgens CLASS. In de bewoording van de tops en de
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tips werd zoveel mogelijk vastgehouden aan de taal van de CLASS-manual. Vanuit een bottom-up
benadering werd een voorlopig codeerschema opgesteld; vijf verslagen werden willekeurig
geselecteerd uit de gehele set verslagen. De tips in deze vijf verslagen dienden als basis voor
verdere codering. Deze basiscodes werden ingevoerd als ‘nodes’ in de kwalitatieve analysesoftware Nvivo (Nvivo, 2014). Waar nodig werd het codeerschema tijdens coderen aangevuld
met nieuwe codes en ‘nodes’ tot saturatie werd bereikt. Het uiteindelijke codeerschema staat
weergegeven in Tabel 6.
Tabel 6: Codeerschema ‘tops en tips’

Positief klimaat
Bevorder relatie met en tussen kinderen:
- Zorg voor een gedeelde activiteit
- Stimuleer samen spelen en elkaar helpen
- Geef individuele aandacht door groet, nabijheid
- Ga mee met enthousiasme kinderen
Vergroot fysieke en verbale affectie:
- Fysieke affectie
- Verbale affectie door complimenteren
- Uit positieve verwachtingen
Bevorder respectvol met elkaar communiceren en omgaan:
- Respectvol taalgebruik
- Oogcontact
- Warme, kalme stem
- Bij voornaam noemen
- Verbaal ondersteunen van fysieke handelingen
- Naar een ander luisteren
Negatief klimaat
Stemverheffing minimaliseren en positieve strategieën inzetten:
- Irritaties bedwingen en gedrag positief ombuigen
- Minimaliseer bestraffende controle
- Voorkom straf bij hetzelfde kind
Sensitiviteit van de leerkracht
Oog houden voor individuele behoeftes:
- Toezicht houden op gehele groep
- Zet collega of stagiaire effectief (expliciet) in voor toezicht houden
Consequent reageren en problemen oplossen:
- Reageer zo veel mogelijk –eventueel kort - op kind
- Pak problemen aan tot opgelost
Rekening houden met kind-perspectief
- Keuzemogelijkheden geven
- Meegaan met ideeën en interesses en planning loslaten
- Ruimte voor inbreng in activiteit en leiderschap
- Verantwoordelijkheden geven
In elkaars perspectief verplaatsen
Laat kinderen vrij bewegen
Gedragsregulering
Stel duidelijke verwachtingen:
- Duidelijke verachtingen door uitleg
- Zet proactieve strategieën in
Gebruik positieve strategieën:
- Positieve bewoordingen
- Bekrachtigen door complimenteren gewenst gedrag
- Subtiele hints
Productiviteit
- Duidelijke verwachtingen m.b.t. routines
- Voorkom wachten tijdens onderbrekingen door geven van taak
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Maak overgangen efficiënt:
- Vervolgactiviteit verduidelijken
- Leermoment integreren
- Versnellen door samen nemen kinderen
Voorbereiding:
- Optimale voorbereiding
Educatieve werkvormen
Faciliteer activiteiten effectief:
- Zelf meedoen met spel
- Kinderen betrekken
Materialen en variatie:
- Gebruik verschillende materialen (en laat kinderen manipuleren)
- Varieer activiteiten
Leerdoelen:
- Leerdoelen aankondigen verduidelijken
Conceptontwikkeling
Analyseren en redeneren:
- Stel denkvragen en geef ruimte voor antwoord
Brainstormen:
- Stel vragen gericht op brainstormen (eigen plannen, ideeën bedenken)
Integratie:
- Verbind concepten met leefwereld
- Concepten verbinden tussen en binnen activiteiten (voorkennis)
Kwaliteit van feedback
- Geef hints, hulp en ruimte voor antwoord
- Stel vervolgvragen om tot nieuwe kennis te komen (feedback lus)
Denkprocessen:
- Vraag naar motivatie antwoord (bij een goed of fout antwoord)
Voeg informatie toe:
- Geef specifieke, individuele feedback
- Moedig kinderen aan om door te zetten
Stimuleren van taalontwikkeling
Bevorder gesprekken:
- Vraag door na een antwoord
- Bevorder gesprekken tussen kinderen
- Kies er bewust voor om met kleine groep diepte in te gaan
- Stel open vragen en geef ruimte voor antwoord
- Herhaal en breidt reacties uit
- Benoem eigen handelingen en die van de kinderen
- Maak gebruik van gevorderd taalgebruik en leg uit
Benut zoveel mogelijk activiteiten als leermoment
- Maak eten en drinken een betekenisvolle activiteit
- Maak buiten spelen een betekenisvolle activiteit
- Maak van opruimen een betekenisvolle activiteit
- Maak vrij spel een betekenisvolle activiteit
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3.8 Analyse van relaties tussen kwaliteit op de groep en kinduitkomsten
Om de relatie te bestuderen tussen de proceskwaliteit op de groep (gemeten met CLASS) en
ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden en fonologische vaardigheden is gebruik gemaakt
van een sequentieel cohort design, zie Figuur 3. In dit design kunnen twee cohorten kinderen
van verschillende leeftijden gecombineerd worden tot één, met als resultaat dat uitspraken
gedaan kunnen worden over een bredere leeftijdsrange.
Figuur 3: Overzicht van samenvoegen van het peuter- en kleutercohort tot één cohort
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Van het sequentieel cohort met vier meetmoment is in MPlus een statistisch model gemaakt. Het
is plausibel te verwachten dat kinderen in ieder geval groeien in hun ontluikende lees- en
rekenvaardigheden en fonologische vaardigheden (autonome groei). De eerste stap is daarom
het vaststellen van deze autonome groei van kinderen naarmate zij ouder worden. Het model
waarin deze autonome groei wordt beschreven wordt het (basis)groeimodel genoemd en wordt
voor elk van de drie vaardigheden los opgesteld. Bij elk groeimodel wordt gekeken hoe goed het
model aansluit bij de verzamelde scores van kinderen past (‘model fit’). Dit is nodig om de
resultaten die uit de analyses voortkomen gegrond te kunnen interpreteren. De maten die
gebruikt worden voor het vaststellen van deze model fit, zijn de chi-square test, RMSEA, CFI/TLI
en SRMR. Vuistregels voor deze maten zijn dat bij een passend model de chi-square test niet
significant is, de RMSEA onder de .08 is, de CFI en TLI boven de .09 zijn en de SRMR lager dan .08
is. Het kan zijn dat het model niet goed past, waarna verschillende statistische aanpassingen
kunnen worden gedaan aan het model beter bij de data te laten aansluiten. (Zie voor de model fit
indices Bijlage 5 op p. 70).
Wanneer het model van autonome groei voldoende passend is, worden die variabelen aan het
model toegevoegd, waarvan verwacht wordt dat zij een bijdrage leveren aan de groei van de
onderzochte vaardigheden (lees- en rekenvaardigheden en woordenschat). In ons geval wordt
er verwacht dat kwaliteit van aanbod de groei van bovengenoemde vaardigheden zal
beïnvloeden. Zoals in sectie 3.4 uiteen is gezet wordt kwaliteit in het huidige onderzoek
opgesplitst in emotionele ondersteuning en educatieve ondersteuning. In het huidige model
worden de CLASS-scores voor deze twee domeinen op meetmoment 1 en 2 (het eerste
onderzoeksjaar) opgenomen als voorspellers van groei op de kinduitkomstmaten. Vervolgens is
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na het toevoegen van de voorspellers opnieuw beoordeeld of het ontworpen model voldoende
aansluit bij de data en eventueel verbeterd.

3.9 Analyses met meer kinderen in één klas
Wanneer men analyses uitvoert waarbij gekeken wordt naar kinderen die bij elkaar in de klas
zitten, verdient het aanbeveling een ‘Multilevel’ analyse uit te voeren. Een multilevel analyse
ondervangt het probleem van onderling afhankelijke observaties. Immers, kinderen die in
dezelfde klas zitten, krijgen allen de score van hun leerkracht ‘toegewezen’, wat maakt dat de
observaties van deze kinderen niet onafhankelijk van elkaar zijn terwijl de meeste statistische
analyses wel onafhankelijke observaties veronderstellen. Wanneer observaties niet
onafhankelijk zijn, kan dit ertoe leiden dat het programma de standaardafwijkingen onderschat,
wat vervolgens leidt tot oneigenlijke significante resultaten (Hox, 2002). Voordat begonnen
werd met de analyses is gekeken of het doen van een multilevel analyse tot de mogelijkheden
behoorde om dit probleem van afhankelijke observaties te ondervangen. Het aantal groepen (17
en 18) waarin de focuskinderen zaten was echter te gering om een passend model te
construeren. Daarom moest gekozen worden voor een analyse die niet op multilevel niveau
wordt uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de betrouwbaarheid van de resultaten, en dus voor de
zekerheid waarmee uitspraken kunnen worden gedaan. In de resultatensectie worden hier op
de passende plaatsen kanttekeningen bij gemaakt.
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4 Resultaten
4.1 Proceskwaliteit op de peutercentra (voorschoollocaties)
In Figuur 4 staan de scores weergegeven van de peutercentra op de verschillende
meetmomenten tijdens de eerste anderhalf jaar van het actieonderzoek (2012 – 2013). Na
anderhalf jaar zaten alle focuskinderen minimaal in groep 1, en werden de peutercentra
derhalve niet meer bezocht. In het najaar van 2015 heeft daarom bij de peutercentra een ‘follow
up’ meting plaats gevonden. Deze resultaten worden separaat in hoofdstuk 6 van dit verslag
gerapporteerd.
De exacte beschrijvende statistieken van de scores van de pedagogisch medewerkers
staan weergegeven in Bijlage 2, Tabel 32. Voor het domein emotionele ondersteuning geldt dat
aan de peutercentra midden-hoge scores zijn toegekend, in alle drie de rondes van
dataverzameling in de eerste anderhalf jaar van het onderzoek. Voor het domein van educatieve
ondersteuning, geldt dat gemiddeld lage-midden scores gegeven worden. Dit beeld is robuust
over de drie meetmomenten van het onderzoek. De pedagogisch medewerkers die geobserveerd
werden, bleven in de onderzoeksperiode voor een deel gelijk, maar er waren ook wisselingen.
Elf pedagogisch medewerkers zijn daadwerkelijk drie keer geobserveerd en hebben dus twee
keer feedback ontvangen tussen de rondes van dataverzameling in.
Figuur 4: CLASS domeinscores Peutercentra
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In Tabel 7 staat weergegeven hoeveel van de peutercentra hoge kwaliteit bieden. Zoals
beschreven in sectie 3.4.1 hanteren we voor emotionele ondersteuning een ondergrens van
gelijk of hoger dan 5 op CLASS, en voor educatieve ondersteuning gelijk of hoger dan een score
van 4 op CLASS.
Tabel 7: Hoge kwaliteit op peutercentra

Hoge kwaliteit emotionele èn educatieve ondersteuning
Alleen hoge emotionele ondersteuning
Alleen hoge educatieve ondersteuning
Beide domeinen niet 'hoog'
Totaal aantal locaties

Ronde 1
2
3
2
10
17

Ronde 2
6
4
2
6
18

Ronde 3
4
6
0
5
15

Variatie tussen pedagogisch medewerkers in educatieve ondersteuning
De scores in Figuur 4 zijn gemiddelden. Het is belangrijk ook te kijken naar de variatie die
tijdens de observaties werd gevonden omdat daarmee duidelijk wordt in hoeverre pedagogisch
medewerkers van elkaar verschillen in hun scores. In Figuur 5 staat de variatie voor het
educatieve domein weergegeven. We zien dat de variatie tussen pedagogisch medewerkers
tijdens ronde 1 aanzienlijk kleiner was dan de variatie in ronde 3. Pedagogisch medewerkers
gingen dus gedurende het onderzoek meer van elkaar verschillen: Waar pedagogisch
medewerkers tijdens ronde 1 voor het grootste gedeelte tussen de 3 en de 4 scoorden (dus
onder de kwalificatie voor ‘hoog’), varieerden hun scores tijdens ronde 3 tussen de 2,5 en de 6,5.
Tijdens ronde 3 bleek een deel van de pedagogisch medewerkers hoger te gaan scoren op
educatieve ondersteuning, terwijl tegelijkertijd een deel van hen dezelfde scores behield.
Figuur 5: Variatie tussen pedagogisch medewerkers in het educatieve domein

4.1.1 Educatieve ondersteuning uitgesplitst in specifieke dimensies: Peutercentra
In de inleiding is beschreven dat het observatie-instrument waarmee is gewerkt de
kwaliteitsdomeinen opdeelt in kwaliteitsdimensies. In Figuur 6 staan de verschillende
kwaliteitsdimensies afgebeeld waaruit het domein educatieve ondersteuning is opgebouwd. De
grafiek laat zien dat het grootste gedeelte van de scores valt binnen de midden-range. Per ronde
verschilt dit enigszins; tijdens ronde 1 variëren de scores grofweg tussen de 2 en de 4,5. Op
meetmoment 2 zien we enkel nog een uitschieter naar de 2, maar scoort het grootste gedeelte
van de pedagogisch medewerkers tussen de 3 en de 4,5. Tijdens ronde 3 zien we –zoals we bij
domeinscores al zagen- dat de variatie toeneemt. Het merendeel van de pedagogisch
medewerkers scoort nu tussen de 2 en de 5. De scores worden dus meer gespreid over de echt
24

lage range (1 en 2) en de midden-range (3 tot en met 5). De lage scores worden door vijf
groepen behaald. Hiervan zijn twee groepen op dit meetmoment nieuw ingestroomd. De overige
drie participeerden vanaf meetmoment 1 in het onderzoek. Nieuwe pedagogisch medewerkers
vormen dus een gedeeltelijke maar geen volledige verklaring voor deze lage scores op
meetmoment 3. Tegelijkertijd zien we dat er ook echt hoge scores beginnen te ontstaan; er zijn
nu uitschieters naar 6 en 7. Het betreft hier pedagogisch medewerkers die tijdens eerdere
meetmomenten lagere scores behaalden. Het is van belang deze uitschieters te noemen, al
betreft het slechts twee pedagogisch medewerkers, omdat deze illustreren dat het wel degelijk
mogelijk is een hoge score te behalen.
Figuur 6: Variatie tussen pedagogisch medewerkers in kwaliteitsdimensies

4.2 Proceskwaliteit in de groepen 1/2
Voor de groepen 1 en 2 laten we dezelfde grafieken zien als voor de peutercentra. Te beginnen
met de wat grovere domeinscores in
Figuur 7. Meer dan bij de peutercentra, is het van belang hier op te merken dat de groep
leerkrachten sterk wisselde per dataverzamelingsronde (zie sectie 3.3). De gegevens moeten
voor deze resultatensectie dus gezien worden als op zichzelf staande observaties. In sectie 4.3
wordt ingegaan op de vraag of de leerkrachten die verschillende rondes participeerden in het
onderzoek hogere scores lieten zien naarmate het onderzoek vorderde.
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Figuur 7: CLASS domeinscores in groepen 1/2 op tijdens de zes rondes dataverzameling.

NB1. Op het eerste meetmoment ontbreken de scores van Groepsorganisatie omdat tijdens deze
dataverzamelingsronde gewerkt is met de peutervariant van de CLASS, waar Groepsorganisatie
nog geen onderdeel van uitmaakt (zie sectie 3.4)
NB2. Tijdens rondes 5 en 6 zijn er respectievelijk 18 en 19 groep 3 leerkrachten geobserveerd. De
Uit Figuur 7 blijkt dat in de groepen 1/2 in elke ronde de scores voor Emotionele ondersteuning
gemiddeld rond de midden-hoog score 5 liggen. Groepsorganisatie (gemeten vanaf de tweede
dataverzamelingsronde) laat ook midden-hoge scores zien. Net als bij de peutercentra, zien we
dat de scores voor het domein Educatieve Ondersteuning aanzienlijk lager zijn dan de andere
twee domeinen: gemiddeld rond de 3. In de volgende sectie zullen we voor het educatieve
domein allereerst de variatie onder de loep nemen.
We kiezen weer de ondergrenzen voor het spreken van ‘hoge kwaliteit’ voor emotionele en
educatieve ondersteuning op respectievelijk 5 en 4. In Tabel 8 wordt gerapporteerd hoeveel
groepen 1/2 op één van de twee of op beide domeinen hoge kwaliteit bieden.
Tabel 8: Frequentieverdeling locaties die hoge kwaliteit bieden op één of op beide CLASS domeinen

Hoge kwaliteit Em.Ondst èn Ed.Ondst
Alleen hoge Emotionele Ondersteuning
Alleen hoge Educatieve Ondersteuning
Beide domeinen niet 'hoog'
Totaal aantal locaties

R. 1
4
4
2
7
17

R. 2
2
8
6
16
32

R. 3
4
11
4
8
27

R. 4
3
21
0
25
49

R. 5
7
27
1
27
62

R.6
13
22
1
24
60

4.2.1 Variatie tussen leerkrachten binnen het educatieve domein
In Figuur 8 wordt de variatie tussen leerkrachten weergegeven. We zien dat de meeste
leerkrachten scores tussen de 3 en de 4 laten zien. De variatie is beperkter dan het geval was bij
de peutercentra. De maximaal behaalde score in de groepen 1/2 voor het educatieve domein is
de score 5, welke een hoge-midden score representeert.
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Figuur 8: Variatie tussen leerkrachten groep 1/2 in het educatieve domein
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ronde 1 (N= 17) ronde 2 (N= 16) ronde 3 (N= 27) ronde 4 (N= 49) ronde 5 (N= 62) ronde 6 (N= 60)
NB1. De data die weergegeven staan in deze grafiek representeren voor een groot gedeelte steeds
verschillende leerkrachten, zie sectie 3.2.4.
NB2. Tijdens rondes 5 en 6 zijn er respectievelijk 18 en 19 groep 3 leerkrachten geobserveerd. De scores
van alle leerkrachten zijn samengenomen omdat deze twee groepen niet significant van elkaar verschilden.

4.2.2 Educatieve ondersteuning uitgesplitst in specifieke dimensies: Groepen 1/2
Wanneer we het domein educatieve ondersteuning uitsplitsen in de drie bepalende
kwaliteitsdimensies (1) conceptontwikkeling, (2) kwaliteit van feedback en (3) stimuleren van
taalontwikkeling, ontstaat voor elke ronde een redelijk vergelijkbaar beeld. In Figuur 9 en
Figuur 10 staan de scores voor respectievelijk rondes 2, 3 en rondes 4, 5, 6 weergegeven. Ronde
1 ontbreekt hier, omdat tijdens deze ronde nog de peutervariant van CLASS werd gebruikt,
waardoor een vergelijking op dimensieniveau met de andere rondes minder valide is.
Figuur 9: Variatie tussen leerkrachten in CLASS kwaliteitsdimensies Educatieve Ondersteuning, rondes 1,2,3
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Figuur 10: Variatie tussen leerkrachten in CLASS kwaliteitsdimensies Educatieve Ondersteuning, rondes 4,5,6

Leerkrachten scoren op alle genoemde meetmomenten tussen de 2,5 en de 4. Er is geen sprake
van opvallende uitschieters, de maximum score die wordt behaald ligt op de 5, met uitzondering
van een 6 op kwaliteit van feedback tijdens ronde 4.
Van de drie educatieve dimensies wordt op Stimuleren van Taalontwikkeling doorgaans
het hoogst gescoord. Vooral op het laatste meetmoment ligt de gemiddelde score rond de 4. De
meeste leerkrachten scoren op deze dimensie dus hoger dan op concept ontwikkeling en
kwaliteit van feedback.
4.2.3 Wat betekent een laag-midden score precies voor de drie educatieve dimensies?
Vooral voor Conceptontwikkeling en Kwaliteit van feedback geldt dat het zwaartepunt van de
scores ligt op de 3; aan de lage kant van de midden range. Om een echt hoge score te bereiken op
Conceptontwikkeling (een 6 of een 7), moet een leerkracht consequent op zoek zijn naar kansen
om kinderen aan het nadenken te krijgen. Ze stelt veel vragen die een beroep doen op analyseren
en redeneren door de kinderen, biedt consequent ruimte aan kinderen om zélf met oplossingen
te komen, ze integreert waar mogelijk een nieuw concept met bestaande kennis, of herinnert
kinderen aan activiteiten die ze eerder deden die te maken hebben met het nieuwe concept. Om
een nieuw concept meer te laten leven probeert de leerkracht die hoog scoort op conceptontwikkeling om steeds verbindingen te zoeken met het dagelijks leven van de kinderen om de
nieuwe kennis in te bedden in bestaande kennis.
Wanneer een leerkracht in de midden-range scoort, zoals we zien bij de leerkrachten in
het onderzoek, zien we enkele van bovenstaande voorbeelden, maar we zien ze niet consequent
of er is geen bewijs van alle onderliggende markeerders. Een illustratie van een leerkracht die
een middenscore behaalt op deze dimensie is bijvoorbeeld de volgende: De leerkracht vraagt de
kinderen wel regelmatig om voorspellingen te doen (“Denk je dat zo’n groot schip hier in de klas
zou passen?”), en wacht ook daadwerkelijk het antwoord af, maar doet geen pogingen om
nieuwe kennis te koppelen aan bestaande kennis of verschillende activiteiten met elkaar te
integreren. Een andere mogelijkheid voor een lage-midden score is een situatie waarin een
leerkracht kinderen laat brainstormen over hoe en met welke materialen je een stevige toren
zou kunnen bouwen, maar die vervolgens nalaat om de ideeën die kinderen opperen te toetsen
en te evalueren waarom de ideeën wel of niet blijken te werken. Kortom, we zien mooie
voorbeelden van conceptontwikkeling maar er wordt onvoldoende doorgezet om echt van een
hoge score te kunnen spreken.
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Bij de dimensie Kwaliteit van feedback blijkt het nog lastiger om tot hoge scores te
komen. Voor een hoge score op kwaliteit van feedback, moet een leerkracht consistent pogingen
doen om initiatieven van kinderen uit te breiden en te ondersteunen om uiteindelijk samen tot
nieuwe kennis of het afmaken van een taak te komen. Er moet sprake zijn van verschillende
uitwisselingen tussen leerkracht en kind, die verder gaan dan een korte evaluatie van een
antwoord. We zoeken naar een hint, een klein beetje hulp, en doorvraag, die kinderen in staat
stelt om zelf met een antwoord of een idee te komen. Een leerkracht die een lage-middenscore
laat zien op deze dimensie biedt zeker hints en hulp, maar rondt de uitwisseling relatief snel af.
Er wordt bijvoorbeeld één keer doorgevraagd (“Waarom denk je dat het niet zal passen dan?”)
maar daarna wordt de beurt met dezelfde vraag doorgegeven aan een ander kind.
Zoals gezegd liggen de scores voor stimuleren van taalontwikkeling iets hoger dan de
scores voor conceptontwikkeling en kwaliteit van feedback. Een ‘midden-midden score’
betekent dat de onderliggende markeerders die de score op stimuleren van taalontwikkeling
bepalen regelmatig gezien worden, maar niet consequent. Er zijn bijvoorbeeld wel gesprekken
op de groep, maar soms domineert toch de leerkracht het gesprek. Er wordt wel een aantal open
vragen gesteld, maar ook een behoorlijk aantal gesloten vragen waarop kinderen met één woord
of een simpel ja of nee kunnen antwoorden. Daarbij gebruikt een leerkracht wel regelmatig
intentioneel gevorderde woorden (“Dit is de kaft van het boek”) maar ze staat niet expliciet stil
bij de betekenis van het woord of checkt niet of het woord nieuw is voor de kinderen. De
leerkracht krijgt dus ‘credit’ voor het feit dat het woord wordt gebruikt en dat ze er nadruk op
legt door bijvoorbeeld stemgebruik, maar om een hoge score te krijgen is expliciete aandacht
voor de betekenis nodig.

4.3 Groei van de ‘zes x zes’-leerkrachten
Van de in totaal 117 leerkrachten zijn er zes leerkrachten die tijdens alle zes meetmomenten
geobserveerd zijn. Dit waren leerkrachten uit het kleutercohort die of kleuters in de klas hadden
die een extra jaar de kleuterklas deden, of leerkrachten die bij aanvang kinderen uit het
kleutercohort in de klas hadden en later kinderen uit het peutercohort erbij kregen. Het is
interessant om deze zes leerkrachten uit de sample te lichten. Zij hebben immers vijf keer
feedback gekregen in het kader van het onderzoek, en hebben dus de meeste kans gehad te
profiteren van het actie-element van het onderzoek.
Uit Figuur 11 kan worden afgelezen hoe de scores van de ‘zes x zes-leerkrachten’ zich verhouden
tot de groep. Wanneer we deze scores toetsen met een non-parametrische toets komen daar de
volgende significante verschillen uit naar voren:
Figuur 11: Per meetmoment de ‘zes x zes-leerkrachten’ vergeleken met de andere leerkrachten
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Op trendniveau (p <.10) scoren de zes x zes-leerkrachten hoger op emotionele ondersteuning
tijdens meetmomenten 4 tot en met 6. Voor Groepsorganisatie wijken de scores van de zes x zesleerkrachten niet significant af van de andere leerkrachten in de betreffende rondes. Voor
Educatieve Ondersteuning zien we dat alleen op meetmoment 3 en op meetmoment 6 de zes x
zes-leerkrachten significant hoger scoren dan de andere leerkrachten (p <.05).
Omdat de meest opvallende verschillen zich lijken te bevinden in het educatieve domein,
en dan met name op meetmoment 3 en meetmoment 6, bekijken we dit domein op deze twee
meetmomenten nader. We vragen ons hierbij af op welke kwaliteitsdimensies de zes x zesleerkrachten hoger zijn gaan scoren naarmate het onderzoek vorderde. We kunnen op basis van
het voorliggende onderzoek niet zonder meer hard maken dat participeren in het
actieonderzoek ervoor heeft gezorgd dat er hoger werd gescoord op het educatieve domein. Wel
is het interessant om te zien of de meest gegeven tips en tops overeenkomen met de dimensies
waarop leerkrachten hoger zijn gaan scoren. Dit geeft op zijn minst aanknopingspunten voor
professionaliseringsspeerpunten.
Figuur 12: Verschil ‘zes x zes-leerkrachten’ en overige groep 1/2 leerkrachten binnen Educatieve domein
(meetmoment (mm) 3 en 6)

Iedere keer dat de ‘zes x zes-leerkrachten’ hoger scoren op het educatieve domein dan hun
collega’s in de rest van de onderzoeksgroep – dus op meetmomenten 3 en 6 – geldt dat deze
hoge score opgebouwd is uit een hogere score op elke kwaliteitsdimensie. Dit is terug te zien in
Figuur 12. Het verschil is telkens ongeveer 1 punt (maximaal 1,39 voor conceptontwikkeling op
mm3, en minimaal 0,83 punt voor kwaliteit van feedback op mm3).

4.4 Activiteiten-verdeling op de peutercentra
In aanvulling op de CLASS-observaties is ook een individuele kind observatie uitgevoerd. Waar
CLASS de kwaliteit vaststelt waarmee het ‘gemiddelde’ kind in de klas van de focusleerling zich
omringt, kunnen we met de snapshot observatie precies observeren welke activiteiten de
focusleerlingen ondernemen op een typische ochtend op het peutercentrum of in de groep 1/2.
Deze snapshot observatie biedt meer dan CLASS-inzicht in de kwaliteit tijdens specifieke
activiteiten. Bij CLASS wordt immers de globale (representatieve) kwaliteit vastgesteld,
gebaseerd op een tijdsinterval van 20 minuten, ongeacht de activiteit. Bij de snapshot observatie
wordt juist gedetailleerd in kaart gebracht wát een kind doet, met wie, hoe betrokken het kind
is, en in hoeverre de leerkracht een rol speelt in de activiteit.
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4.4.1 Aard van de activiteiten: Peutercentra
In Figuur 13 wordt voor de drie meetmomenten waarop geobserveerd is in de peutercentra de
verdeling van de activiteiten weergegeven. In Bijlage 1 is de gehele tabel inclusief
standaarddeviaties, minimale en maximale waarden (range) te vinden. Ongeveer twee-derde
van de tijd (57% - 61%) wordt besteed aan vrij spel6, transities, en gesprekken. Het ligt dan ook
voor de hand vooral deze drie categorieën van activiteiten nader onder te loep te nemen.

De categorie vrij spel omvat hier zowel begeleid als onbegeleid vrij spel (bordspel, exploreren
met zand en water, fantasiespel, rollenspel, constructiemateriaal in de hoeken, puzzelmateriaal).
In sectie 4.4.2 en 4.5.4 wordt de interactie tijdens vrij spel nader toegelicht.
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Figuur 13: Frequentieverdelingen activiteiten in de peutercentra op de drie meetmomenten

Meest frequente activiteiten peutercentra
Gepland vrij spel (19% – 28%)
Overgangen, opruimen, wachten (17%– 20%)
Gesprekken (14% -16%)
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4.4.2 Spel in de peutercentra
Vrij spelen werd veel gecodeerd tijdens de observaties, respectievelijk 24%, 28% en 19% van de
tijd werd eraan besteed. Binnen de categorie spel vielen de volgende activiteiten: vrij spel,
fantasiespel, exploreren water of zandtafel, bouwen, puzzelen en bordspel. In bijlage 3, Tabel 33
zien we dat de range bij spelactiviteiten 0% tot 47% bedraagt. Het wisselt dus vrij sterk per
locatie hoeveel gepland vrij spel er geobserveerd is.
Anders dan in de pilot gemengde groepen, is er in het huidige onderzoek geen onderscheid
gemaakt tussen of het spel buiten of binnen plaatsvond. In plaats daarvan leggen wij de nadruk
op de vraag of de pedagogisch medewerker of leerkracht bij het spel betrokken is, en zo ja, hoe
deze interactie getypeerd kan worden.
Uit Figuur 14 is af te lezen dat voor elke ronde geldt, dat spel in (ruim) de helft van de
gevallen plaatsvindt tussen kinderen onderling. In de andere helft van de gevallen is de
pedagogisch medewerker wél op enige wijze betrokken. Er wordt hier onderscheid gemaakt
tussen twee, kwalitatief verschillende, soorten leerkracht-kind interactie: Didactische interactie
en scaffolding (Early et al., 2010). Er is sprake van didactische interactie wanneer er een korte
uitwisseling tussen leerkracht en kind plaatsvindt, waarin kort op elkaar gereageerd wordt.
Tijdens een spelsituatie is hiervoor typerend een vraag van de leerkracht in de trant van: “Gaat
alles goed met de winkel?” waarop de kinderen kort antwoorden, de leerkracht luistert, en kort
evalueert. Bijvoorbeeld door te zeggen “ Mooi zo, zorg maar dat het er mooi uitziet” en
vervolgens weer verder loopt naar een ander groepje. Er is dan wel korte interactie geweest,
maar de leerkracht is niet betekenisvol betrokken geweest bij het spel. Wanneer een
pedagogisch medewerker tijdens de observatie echter pogingen ondernam om het spel te
verdiepen, en de situatie aan te grijpen als leermoment was sprake van scaffolding. Deze laatste
categorie wordt gezien als de meest effectieve strategie om kinderen tot leren te laten komen
(Vygotsky 1978 zoals geciteerd in Early et al., 2010).
We zien in Figuur 14 dat met name tijdens de observatie in ronde 1, scaffolding weinig
gecodeerd wordt in spelsituaties. Tijdens de volgende rondes is dit meer; het aandeel scaffolding
stijgt van 8% in ronde 1 naar 20% in ronde 3.
Figuur 14: Verdeling van typen interactie tijdens spelsituaties in peutercentra (mm1).

4.4.3 Transities in de peutercentra
Uit Figuur 13 is af te leiden dat het aandeel transities is nog altijd hoog is, vergelijkbaar met de
resultaten uit de pilot gemengde groepen (De Haan et al., 2012). Dit betekent dat gemiddeld
genomen veel tijd besteed wordt aan wisselen tussen activiteiten, opruimen, op elkaar wachten
e.d. Het is belangrijk te vermelden dat voor deze categorie een ruime range gevonden werd, van
0 tot 57% (zie Bijlage 1). Er bestaan dus grote verschillen tussen pedagogisch medewerkers in
hoe goed zij erin slagen om transities soepel en vlot te laten verlopen of aan te grijpen als
33

leermoment. Wanneer een pedagogisch medewerker er bijvoorbeeld voor koos om kinderen op
basis van de eerste letter van hun naam hun jas van de gang te gaan halen, werd het betreffende
tijdsinterval niet gecodeerd als transitie, maar als een activiteit die een beroep doet op
ontluikende geletterdheid (taalactiviteit). Als gevolg daarvan zakt dan het aandeel transities.
Om meer inzicht te krijgen in de verdeling van het type activiteiten dat onder transities
valt worden deze in Tabel 9 onderscheiden. We zien dat opruimen een belangrijk deel uitmaakt
van de categorie transities, gevolgd door dwalen.
Tabel 9: Aandeel subcategorieën binnen transities in peutercentra (meetmoment 1)

Subcategorie binnen transities
Wisselen tussen activiteiten
Opruimen
Wachten
Dwalen

M (SD)
21,88 % (20,43)
35,96 % (29,09)
15,58 % (20,58)
26,59 % (25,51)

Range
0 – 100%
0 – 100%
0 – 100%
0 – 100%

In Tabel 10 typeren we de interacties waar kinderen mee te maken krijgen tijdens transities.
Tabel 10: Typen interactie tijdens transities in peutercentra

Interacties tijdens transities op mm1
Alleen
Leerlingen onderling
Interacties met leerkracht
Didactisch
Scaffolding
Overig

M (SD)
63,99 %
12,58 % (20,59)

Range
0-100%
0-100%

16,93 % (28,09)
1,32 % (5,88)
4,26 % (12,67)

0-100%
0-50%
0-80%

Uit Tabel 10 kunnen we afleiden dat het voor transities typerend is dat kinderen zonder
inmenging van de leerkracht alleen handelen tijdens een transitie. Veel minder vaak hebben ze
concrete interactie zijn met elkaar. Soms is de leerkracht ook betrokken bij de transitie, in de
meeste gevallen valt deze interactie te typeren als didactisch. Men moet dan denken aan korte
instructies. Scaffolding is nauwelijks aan de hand tijdens transities.
4.4.4 Gesprekken in de peutercentra
Er werd door de onderzoekers gecodeerd voor ‘gesprek’ wanneer, ongeacht de handeling, het
gesprek de hoofdactiviteit leek te zijn tijdens het interval van 10 seconden. Een voorbeeld is een
kringgesprek waarin alle kinderen kort mochten vertellen waar ze goed in zijn. Een ander
voorbeeld was een situatie waarin een leerkracht tijdens het vrij spelen samen met de kinderen
een conflict oploste.
Wanneer er sprake was van interactie met de leerkracht, werd onderscheid gemaakt
tussen een ‘didactische interactie’ en een ‘scaffolding interactie’ (zie sectie 3.5). Aan de hand van
Tabel 11 kunnen we de categorie gesprekken in peutercentra nader onderzoeken.
Tabel 11: Typen interactie tijdens ‘gesprek’ in peutercentra

Interacties tijdens ‘gesprek’ op mm1
Leerlingen onderling
Interacties met leerkracht
Didactisch
Scaffolding
Overig
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M (SD)
53,15 % (36,16)

Range
0 – 100%

21,61 % (27,90)
19,42 % (28,11)
4,99 % (12,67)

0 – 100%
0 – 100%
0 – 50%

4.4.5 Activiteiten in een begeleide kleine groep (peutercentra)
In het rapport ‘Pilot gemengde groepen’ was een van de uitkomsten die veel nadruk kreeg het
zeer kleine aandeel activiteiten dat plaatsvond in een kleine groep onder begeleiding van een
pedagogisch medewerker of leerkracht. De Haan et al. (2012) rapporteren dat in de
peutergroepen slechts 0.6% van de tijd in een door de leerkracht begeleide kleine groep wordt
doorgebracht, en in de kleutergroepen 1.1 %. In het huidige onderzoek werd gecodeerd voor
een kleine groepsactiviteit wanneer een focusleerling een activiteit uitvoerde in een groep van
maximaal 5 kinderen, waarbij de leerkracht direct betrokken was. De activiteit hoefde echter
niet door de leerkracht geïnitieerd te zijn om in de categorie kleine groepsactiviteit te vallen. Dit
is dus een verschil met het voorgaande onderzoek.
Uit Tabel 12 is af te lezen dat met name in de groepen op de peutercentra een aanzienlijk
aandeel van de activiteiten wordt uitgevoerd in een kleine groep. Het verschil met de door De
Haan et al. (2013) gerapporteerde 0.6 % is aanzienlijk.
In de groepen 1/2 wordt in vergelijking met de peutercentra minder gewerkt in een
kleine groep onder begeleiding van de leerkracht. Wel is ook hier het aandeel aanzienlijk groter
dan de 1,1 % die in het voorgaande onderzoek werd gerapporteerd.
Tabel 12: Aandeel (percentages) kleine groepsactiviteit, begeleid door de pedagogisch medewerker

Percentage kleine groep
(begeleid door leerkracht)

M (SD)
Peutercentra
Mm1
8,61 (7,86)
Mm2
18,19 (14,17)
Mm3
11,61 (9,02)

Min - Max
0 – 42
0 – 52
0 – 32

NB: een klein groepje van maximaal 5 kinderen dat met zonder inmenging van de
leerkracht met de activiteit bezig was viel niet binnen deze categorie.

4.5 Activiteiten-verdeling in de groepen 1/2
De hierboven beschreven snapshot methode is ook uitgevoerd in de groepen 1/2. De verdeling
van activiteiten die geobserveerd werden in de kleutergroepen staan grafisch weergegeven in
Figuur 15 voor de groepen 1/2 over de verschillende meetmomenten.
De meest frequente activiteiten, verantwoordelijk voor 66%-73% van het geheel, zijn voor de
groepen 1/2: 1) transities (wisselen, wachten, opruimen, dwalen), 2) gesprekken, 3)taal- en
rekenactiviteiten en 4) spel. Deze meest frequente activiteiten komen deels overeen tussen de
peutercentra en de groepen 1/2: Bij de groepen 1/2 voegen taal- en rekenactiviteiten zich bij het
rijtje meest frequente activiteiten.
Opvallend is dat transities tijdens de eerste ronde van dataverzameling nog de meest frequente
activiteit waren, terwijl dit in ronde zes de vierde op rij is.
Tijdens het eerste meetmoment is ‘spel’ de derde meest-voorkomende activiteit. Dit accent
verschuift vanaf meetmoment twee naar taal- en rekenactiviteiten. Het blijkt dus dat wanneer de
kinderen jonger zijn, het aanbod in groep 1/2 meer lijkt op het aanbod in de peutercentra, dan
wanneer de kinderen ouder worden. De focus verschuift van spel naar taal- en rekenactiviteiten.
Transities, gesprekken, taal- en rekenactiviteiten en spel worden hieronder achtereenvolgens
nader behandeld.
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Figuur 15: Activiteitenverdeling in de groepen 1/2
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4.5.1 Transities in de groepen 1/2
Net als gebleken is uit de observaties op de peutercentra, nemen transities in groep 1/2 een
aanzienlijk deel van de tijd op een gewone ochtend in de klas in. Het gemiddelde aandeel
transities wordt lager naarmate de kinderen ouder worden en ook de variatie wordt lager.
Tijdens de latere meetmomenten vijf en zes is de variatie nog tussen de 0% en 35% transities,
waar de range tijdens eerdere meetmomenten tot 60% opliep. Er was tijdens die
meetmomenten dus ten minste één klas waar 60% van de tijd besteed werd aan wisselen,
opruimen, wachten en dwalen. Op meetmoment 5 en 6 ligt deze hoogste waarde een stuk lager.
Om meer inzicht te kijken in de categorie ‘transities’ kijken we voor één van de
meetmomenten preciezer. We vragen ons hierbij af welk aandeel van transities in beslag wordt
genomen door respectievelijk wisselen, opruimen, wachten en dwalen. We kiezen hierbij voor
meetmoment vier, omdat dit het meetmoment was waarop de meeste kinderen in groep 1/2
zaten (n=146).
Uit Tabel 13 blijkt dat binnen de categorie ‘transities’ de activiteiten opruimen en
wachten het grootste aandeel innemen. Dwalen is het minst vaak de reden om te coderen voor
een transitie.
Tabel 13: Aandeel subcategorieën binnen transities in groepen 1/2 (meetmmoment 4)

Subcategorie binnen transities
Wisselen tussen activiteiten
Opruimen
Wachten
Dwalen

M (SD)
17,18 % (22,26)
33,59 % (28,75)
38,01 % (26,82)
11,22 % (19,80)

Range
0 – 100%
0 – 100%
0 – 100%
0 – 100%

Het is kenmerkend voor wisselen tussen activiteiten en voor opruimen dat kinderen
voornamelijk interacteren met elkaar, tijdens wachten en dwalen zijn kinderen doorgaans
alleen. Typerend voor de betrokkenheid van de leerkracht tijdens deze momenten van de dag, is
dat zij op afstand betrokken is door overzicht te houden en aanwijzingen te geven. Om deze
conclusie met een voorbeeld te onderbouwen kijken we naar de interacties tijdens transities. Uit
de data blijkt dat in 46% van de transities de leerkracht op afstand instructies geeft, in 34% van
de transities houdt leerkracht op afstand in de gaten hoe alles verloopt zonder concrete
instructies te geven. In respectievelijk 4% en 6% gevallen loopt de leerkracht rond een
individueel kind instructie te geven of te begeleiden bij de transitie. In 7% van de transities is de
leerkracht helemaal niet betrokken bij de transitie.
4.5.2 Gesprekken in de groepen 1/2
Zoals kort uitgelegd werd in sectie 4.4.4 werd voor ‘gesprek’ gecodeerd in twee gevallen. Ten
eerste tijdens het kringgesprek, wanneer het gesprek op zich meestal de activiteit is. Ten tweede
werd voor ‘gesprek’ gecodeerd wanneer, ongeacht de handeling, het gesprek de hoofdactiviteit
leek te zijn tijdens het interval van 10 seconden. Dit is een uiting van ‘positief coderen’ (zie 3.5);
taal- en rekenactiviteit was de eerste geprefereerde code, vervolgens ‘gesprek’. Om te coderen
voor gesprek moet duidelijk voorbij worden gegaan aan taak gerelateerde uitingen. Wanneer
bijvoorbeeld tijdens het knippen van bloemblaadjes het gesprek gaat over waaróm een bloem nu
eigenlijk blaadjes heeft, zal de code ‘gesprek’ worden toegekend in plaats van creatieve activiteit.
De interactie die tijdens dit gesprek gaande is, zal de code ‘scaffolding’ krijgen, omdat er sprake
is van gezamenlijk komen tot nieuwe kennis.
We bekijken de interactie tijdens de code ‘gesprek’ nader. Er wordt wederom voor
gekozen om de data van meetmoment vier voor deze nadere analyse te gebruiken omdat hier de
meeste observaties zijn verricht.
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Tabel 14: Typen interacties tijdens de code ‘gesprek’ in groepen 1/2

Interacties tijdens ‘gesprek’ (mm4)
M (SD)
Range
Leerlingen onderling
9,84(16,23)
0 -67 %
Interactie met leerkracht
Didactisch
60,58 (27,62)
0 – 100%
Scaffolding
25,53 (24,68)
0 – 100%
Geen inhoudelijke interactie
0,20 (2,11)
0 – 25%
* Voor ‘geen inhoudelijke interactie’ wordt gekozen wanneer de respons van een
leerkracht uit zogenaamde ‘minors’ bestaat: ja, nee, hoofdknikken, ‘ssst’. etc. zie
sectie 3.5.1
We zien dat de code ‘gesprek’ tijdens meetmoment vier meestal toegekend is wanneer
leerkracht en kind samen in gesprek zijn. In 9,84% van de gevallen was het focuskind in gesprek
met een klasgenoot, en oversteeg dit gesprek de activiteit waarin zij ontwikkeld waren. Binnen
de leerkracht-kind gesprekken was er in veruit de meeste gevallen sprake van ‘didactische
interactie’; een opeenvolging van relatief korte initiatief respons sequenties. Er wordt
bijvoorbeeld een gesloten (herinnerings)vraag gesteld, korte feedback gegeven, of kort
gereageerd op een uiting van een leerling. Dit patroon zien we op alle meetmomenten terug. De
typering didactische interactie is steeds de meest frequente tijdens gesprekken. Op
meetmoment 6 is bijvoorbeeld het aandeel didactische en scaffolding interactie respectievelijk
46,8 % en 18,2 %.
De codering ‘gesprek’ werd vaak gegeven tijdens kringgesprekken aan het begin van de ochtend.
Vaak kwamen tijdens het kringgesprek bij aanvang van de dag routinegesprekken aan de orde.
Bijvoorbeeld het beantwoorden van de vraag welke dag het vandaag is, wat voor weer het is, en
bespreken van het dagprogramma. Deze gesprekken verklaren voor een belangrijk deel het
grote aandeel ‘didactische interactie’ tijdens de activiteit ‘gesprek’, omdat verder slechts voor
‘gesprek’ werd gecodeerd wanneer er sprake was van een activiteit overstijgend gesprek. Dit
zijn typisch situaties waarin scaffolding aan de orde komt (zie ook conclusie).
4.5.3 Taal- en rekenactiviteiten in de kleuterklassen
Ook bij taal- en rekenactiviteiten is het relevant om te kijken naar het type interactie dat
gepaard gaat met de activiteit. In Tabel 15 staan deze waarden weergegeven.
Tabel 15: Typen interacties tijdens de code ‘taal- en rekenactiviteit’ in groepen 1/2

Interacties tijdens ‘taal- en rekenactiviteit’ (mm4)
Zelfstandig (zelfsturend bezig)
Afwachtend (heeft begeleiding nodig)
Leerlingen onderling
Interactie met leerkracht
Didactisch
Scaffolding
Geen inhoudelijke interactie

M (SD)
4,89 (12,73)
5,44 (13,32)
2,87 (8,49)

Range
0 – 67%
0 – 67%
0 -50 %

56,48 (34,33)
30,77 (31, 86)
0,18 (1,67)

0 – 100%
0 – 100%
0 – 18%

We zien dat tijdens expliciet educatieve activiteiten als taal- en rekenactiviteiten het aandeel
scaffolding hoger wordt. Tijdens de andere meetmomenten wordt een vergelijkbaar beeld
gevonden.
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Het is interessant om kort stil te staan bij de range die staat weergegeven in Tabel 15. Een 100%
score voor scaffolding interactie, betekent dat áls een kind betrokken was bij een gesprek, dit
altijd direct een scaffolding interactie betrof. Dit was tijdens meetmoment vier het geval voor 14
van de 126 kinderen in groep 1/2. Voor in totaal 35 kinderen gold dat wanneer zij in een
gesprek met de leerkracht verwikkeld waren dit in minstens de helft van de gevallen een
scaffolding interactie betrof. Voor veruit het grootste aandeel van de kinderen is dit dus minder
dan 50%. Deze spreiding is over de meetmomenten vergelijkbaar.
4.5.4

Spel in de groepen 1/2

Met uitzondering van meetmoment 1, is ‘spel’ de vierde activiteit in de groepen 1/2. Twaalf tot
15% wordt tijdens deze meetmomenten primair als ‘spel’ gecodeerd. Hieronder valt ook
buitenspelen. Het type interactie tijdens spel baseren we hier weer op de gegevens van
meetmoment 4.
Tabel 16: Typen interacties tijdens de code ‘spel’ in groepen 1/2

Interacties tijdens ‘spel’ (mm4)
Alleen
Leerlingen onderling
Interactie met leerkracht
Didactisch
Scaffolding
Geen inhoudelijke interactie

M (SD)
29,59 (34,02)
48,24 (37,24)

Range
0 – 100%
0- 100%

19,18 (32,04)
2,93 (12, 29)
0,08 (0,83)

0 – 100%
0 – 100%
0 – 18%

Uit Tabel 16 blijkt dat in ongeveer 20% van de spelsituaties sprake is van directe interactie met
de leerkracht. Wanneer we de betrokkenheid van de leerkracht bekijken tijdens deze situatie (in
aanvulling op wat al blijkt uit het onderscheid tussen didactische interactie en scaffolding) zien
we dat leerkrachten binnen die 20% in 11% procent leidend betrokken zijn, in 6,5% procent
begeleidend betrokken, en in slechts 3% meespelend betrokken zijn.
Als leerkrachten niet direct betrokken zijn bij het spel van kinderen hebben zij ‘op afstand oog
voor het kind’ (43%), zijn ze helemaal niet betrokken bij het spel van het kind (20%), of lopen
afwisselend langs verschillende groepjes kinderen (15%).
4.5.5 Activiteiten in een begeleide kleine groep in groep ½
In Tabel 17 staat vermeld hoe vaak kinderen betrokken waren bij een activiteit die werd
uitgevoerd in een kleine groep (maximaal 5 kinderen) onder begeleiding van een leerkracht. Uit
de tabel lezen we af dat dit percentage wisselt tussen de 2,29% op meetmoment 2 en 6,63% op
meetmoment 5. Dit is meer dan het geval was bij de pilot gemende groepen, waar voor
activiteiten in een begeleide kleine groep 1,1% werd gerapporteerd.
Tabel 17: Door leerkracht begeleide kleine groep

Percentage kleine groep
(begeleid door leerkracht)
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Groepen 1/2
Mm1 (n =89)
Mm2 (n=93)
Mm3 (n=104)
Mm4 (n=143)
Mm5 (n=78)
Mm6 (n=83)

M (SD)

Min - Max

5,58 (6,99)
2,29 (9,89)
4,47 (5,35)
5,11 (6,18)
6,63 (9,00)
4,57 (5,16)

0 – 31,58 %
0 – 16,00 %
0 – 20,00 %
0 – 27,27 %
0 – 48,75 %
0 – 25,00 %

4.6 Relaties tussen proceskwaliteit en groei in kinduitkomsten
Voor beide cohorten kinderen is de relatie onderzocht tussen de ervaren proceskwaliteit en de
ontwikkeling in hun scores op de OBIS: woordenschat, ontluikende leesvaardigheid en
ontluikende rekenvaardigheid. Er is voor gekozen om voor het huidige rapport alleen de
proceskwaliteit in het eerste onderzoeksjaar (de eerste twee meetmomenten) mee te nemen in
de analyses, omdat er in dat eerste jaar van het onderzoek nog nauwelijks sprake was van
leerkrachtwisselingen (zie sectie 3.2.4). In Tabel 18 staan de resultaten van de analyses
schematisch weergeven.
Tabel 18: Relatie tussen proceskwaliteit op meetmoment 1 / meetmoment 2 en groei kinduitkomsten

Effect op ontwikkeling

Woordenschat

Ontluikende
Ontluikende
leesvaardigheid
rekenvaardigheid
peuters kleuters peuters
kleuters peuters
kleuters
Emotionele Ondersteuning 0
0
0
0
0
0
Educatieve Ondersteuning +*
+*
0
0
+*
+*
NB. 0 = geen significant effect, + = significant positief effect (*p <.05). De waarden voor de
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten worden gerapporteerd in Bijlage 5
Uit Tabel 18 kunnen we aflezen dat er positieve effecten gevonden zijn van educatieve
ondersteuning voor woordenschat en voor ontluikende rekenvaardigheid. Het effect is klein
tot middelmatig, maar significant. Dit betekent dat kinderen (zowel uit het peutercohort als
uit het kleutercohort) die in het eerste jaar van het onderzoek hogere educatieve kwaliteit
aangeboden kregen een snellere groei doormaakten in hun woordenschat en in hun
rekenvaardigheden. Dit patroon werd niet gevonden voor ontluikende leesvaardigheden.
Tabel 19: Relatie tussen proceskwaliteit op meetmoment 1 / meetmoment 2 en beginniveau

Relatie met beginniveau

Emotionele Ondersteuning
Educatieve Ondersteuning

Woordenschat
peuters

kleuters

Ontluikende
leesvaardigheden
peuters kleuters

0
-*

0
-**

0
-*

0
-*

Ontluikende
rekenvaardigheden
peuters kleuters
+†
-*

+†
-**

NB. 0 = geen significant effect, += significant positief effect, - = significant negatief effect. †p<.10,
*p<.05, **p<.01. De waarden voor de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten worden
gerapporteerd in Bijlage 5
Tabel 19 laat negatieve verbanden zien tussen alle geteste vaardigheden van de kinderen bij
aanvang van de studie en educatieve ondersteuning in het eerste onderzoeksjaar. Dit negatieve
verband betekent dat juist kinderen met een grote behoefte (dus lage score op woordenschat,
ontluikende leesvaardigheden en ontluikende rekenvaardigheden) een relatief hoge mate van
ondersteuning kregen. Voor ontluikende rekenvaardigheden werd een trend tot een positief
verband gevonden, wat betekent dat kinderen die bij aanvang relatief hoog scoorden op
ontluikende rekenvaardigheden ook een hogere mate van emotionele ondersteuning kregen.
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5 Analyse van gegeven ‘tips’
In het actieonderzoek zijn na elk observatiebezoek zogenaamde ‘tops’ en ‘tips’ gegeven. Door het
geven van ‘tops’ kregen pedagogisch medewerkers en leerkrachten inzicht in op die
kwaliteitsindicatoren waarop zij relatief hoog scoren. De tips geven inzicht in waar nog winst
valt te behalen. De tips werden altijd zo concreet mogelijk geformuleerd, gebaseerd op concrete
gebeurtenissen die een lage of midden score goed konden illustreren. Uit Tabel 20 kan men per
CLASS-dimensie aflezen welk aandeel van de tips op die dimensie betrekking had.
In totaal zijn er 254 feedbackverslagen verstuurd, waarin 3225 tips werden gegeven. Van
dit totaalaantal waren 574 tips gericht aan pedagogisch medewerkers in peutercentra, en 2651
aan leerkrachten in groepen 1, 2 en 3. Het feit dat er meer tips zijn geformuleerd voor de
leerkrachten is een gevolg van de zes in plaats van drie observatierondes voor deze groep, en
van het feit dat de kleutervariant van de CLASS uitgebreider is dan de peutervariant die gebruikt
werd voor observaties in de peutercentra.
Tabel 20: Percentage tips binnen CLASS dimensies t.o.v. totaal

CLASS domein

CLASS dimensie

Emotionele ondersteuning

Positief klimaat
Negatief klimaat
Sensitiviteit

Groepsorganisatie

Educatieve ondersteuning

Percentage t.o.v.
totaal
6,4 %
1,6 %
8,6 %

Aandacht voor kindperspectief
Gedragsregulering
Productiviteit
Educatieve werkvormen
Conceptontwikkeling
Kwaliteit van feedback
Stimuleren van taalontwikkeling

14,1 %
12,4 %
7,2 %
7,5 %
12,5 %
9,9 %
19,8 %

Hieronder wordt per CLASS-dimensie uiteengezet welke tips veelal werden gegeven. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen tips die gegeven werden aan pedagogisch medewerkers,
werkzaam in de peutercentra, en tips die werden gegeven aan leerkrachten in de groepen 1, 2 en
3. Reden hiervoor is dat de tips gegeven aan deze twee groepen beroepskrachten tot stand zijn
gekomen op basis van twee verschillende versies van CLASS (zie sectie 3.4)

5.1 Tips bevorderen positief klimaat
In een groot deel van de feedbackverslagen werden helemaal geen tips gegeven voor de
dimensie positief klimaat. Slechts 6,4 % van alle tips had betrekking op deze dimensie. Hieruit,
en uit de in hoofdstuk 4 gerapporteerde scores kan worden afgeleid dat in de meeste klassen
waar is geobserveerd sprake was van een positief klimaat. In Tabel 21 staat een overzicht van de
tips die binnen deze dimensie werden gegeven.
Tabel 21: Tips bevorderen van positief klimaat.

Beschrijving tip (indicatoren)

Peutercentra

Bevorder relaties met en tussen kinderen
Vergroot fysieke en verbale affectie
Bevorder respectvolle communicatie en omgang
Totalen

13
5
18
36
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Groepen
1,2,3
52
85
36
173

Totalen
65
90
54
209 (6,4%)

Wanneer er toch tips werden gegeven ter bevordering van het positieve klimaat in de klas,
hadden deze tips in de peutercentra vooral betrekking op het bevorderen van respectvolle
communicatie tussen pedagogisch medewerker of leerkracht jegens kinderen en tussen
leerlingen onderling. In de groepen 1, 2 en 3 hadden tips binnen de dimensie positief klimaat
met name betrekking op het vergroten van fysieke en verbale affectie.
Tips ter bevordering van respectvolle communicatie en omgang omvatten bijvoorbeeld het
aanmoedigen van kinderen om respectvol taalgebruik te hanteren (‘alsjeblieft’, ‘dankjewel’),
oogcontact met kinderen te maken, en het verbaal ondersteunen van fysieke handelingen zoals
verplaatsen, optillen of vastpakken.
In de feedbackverslagen voor leerkrachten in de groepen 1, 2 en 3 werd het vergroten van
fysieke en verbale affectie vaak genoemd. Met name het uitspreken van positieve verwachtingen
(“Ik zie dat je het lastig vind, maar ik weet zeker dat je het kunt”) werden regelmatig als tip
gegeven. Wanneer een leerkracht niet maximaal scoorde op positief klimaat was dit typisch de
markeerder die ontbrak.

5.2 Tips minimaliseren negatief klimaat
Slechts 1,6 % van de tips had tot doel het minimaliseren van een negatief klimaat. Voor deze
dimensie werden veruit de minste tips gegeven. In het overgrote deel van de verslagen was het
niet nodig tips te geven voor het minimaliseren van een negatief klimaat, omdat op deze
dimensie de laagst mogelijke score werd behaald (wat betekent dat negatieve interacties
afwezig waren).
Wanneer er wel tips werden gegeven binnen deze dimensie, had dit altijd betrekking op
stemverheffing door de leerkracht, meestal gericht tot hetzelfde kind, of op het inzetten van
positieve strategieën. Dit geldt zowel voor de peutercentra als voor de groepen 1 ,2 en 3. De
(ernstiger) indicatoren sarcasme en ernstige negativiteit waren in geen van de klassen dusdanig
aanwezig dat er tips gegeven werden.
Tips om stemverheffing te beperken waren doorgaans gericht op alternatieven voor
stemverheffing, met name het inzetten op positieve strategieën (bijvoorbeeld een individueel
beloningssysteem). Hierbij werd vaak verwezen naar de tips die genoemd werden in de
dimensie gedragsregulering.
Tabel 22: Tips minimaliseren negatief klimaat

Beschrijving tip (indicatoren)
Stemverheffing minimaliseren en positieve
strategieën inzetten
Totalen

Peutercentra
13

Groepen 1,2,3
38

Totalen
51

13

38

51 (1,6%)

5.3 Tips verhogen sensitiviteit
In de verslagen had 8,6% van de tips betrekking op het verhogen van sensitiviteit. Er zijn twee
tips binnen dit domein te onderscheiden. Ten eerste werd regelmatig aan leerkrachten
geadviseerd het bewustzijn van wat er in de klas gebeurt te vergroten (het zogenaamde
‘scannen’) waardoor beter ingespeeld zou kunnen worden op individuele behoeften. Bij de
peutercentra –waar meestal twee pedagogisch medewerkers op één groep staan- wordt hieraan
toegevoegd dat het slim kan zijn van tevoren goed onderling af te stemmen wie zich met welk
gedeelte van het lokaal of met welk kind bezighoudt. In de groepen 1, 2 en 3 waar een stagiair of
onderwijsassistent aanwezig was, werd deze tip ook regelmatig gegeven. Het viel op dat relatief
vaak ad-hoc werd bepaald wat de taak van de assistent was, terwijl door van tevoren goed af te
stemmen het overzicht eenvoudiger te handhaven is.
Binnen de dimensie van sensitiviteit werd ook regelmatig een opmerking gemaakt over
het reageren op kinderen. In een tip werd dan geformuleerd dat het uiteraard niet altijd
mogelijk is om steeds op elk kind te reageren, maar dat het belangrijk is dat kinderen zich wel
gehoord en gezien voelen door een korte erkenning. Een tip was dan bijvoorbeeld om expliciet
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aan te geven “Ik zie dat heel veel kinderen nog iets willen zeggen, maar we moeten nu verder
gaan, anders hebben we geen tijd meer om…”. Of, wanneer een kind met een vraag zat wanneer
een leerkracht even niet gestoord wilde worden omdat zij met een klein groepje aan het werk
was, werd de tip gegeven duidelijk aan te geven wanneer er wél tijd zal zijn voor verder helpen
en hoe een kind in de tussentijd verder zou kunnen gaan.
Tabel 23: Tips verbeteren van sensitiviteit leerkracht

Beschrijving tip (indicatoren)
Toezicht op individuele
behoeftes van kinderen
Consequent reageren op
uitingen kinderen en
problemen oplossen
Totalen

Peutercentra
39

Groepen 1, 2, 3
118

Totalen
157

18

103

121

57

221

278 (8,6%)

5.4 Tips bevorderen aandacht voor kindperspectief
Aandacht hebben voor kindperspectief kwam relatief vaak terug in de tips en tops verslagen;
14,1 % van de tips had betrekking op deze dimensie. Voor de groepen 1, 2, en 3 geldt dat een
groot gedeelte van de tips over aandacht voor kindperspectief betrekking hebben op het creëren
van ruimte voor leiderschap. De onderzoekers merkten op dat veel activiteiten sterk leerkrachtgestuurd waren, waarbij er minimale inbreng van de kinderen aan de activiteit te zien was. In de
tips werden suggesties verwoord waarin leerkrachten werden aangemoedigd meer ideeën van
kinderen te ontlokken bij het vormgeven van een activiteit, en deze ideeën vervolgens ook
daadwerkelijk op te volgen.
Ook het geven van verantwoordelijkheden, ter bevordering van het gevoel voor
autonomie, was een vaak gegeven tip. De mogelijkheden hiertoe kunnen nog worden vergroot.
Bij het geven van verantwoordelijkheid kan gedacht worden aan kinderen zelf benodigdheden
voor een activiteit laten verzamelen, zelfstandig opruimen wanneer er iets gevallen is, of een rol
krijgen in iets uitleggen aan een klasgenoot.
Tabel 24: Tips bevorderen aandacht voor kindperspectief

Beschrijving tip (indicatoren)
Vaker keuzemogelijkheden geven
Meegaan met de ideeën en
interesses van kinderen
Ruimte voor inbreng en leiderschap
Verantwoordelijkheden geven
Kinderen vrij laten bewegen
Totalen

Peutercentra
8
13

Groepen 1,2,3
53
83

Totalen
61
96

12
54
0
87

150
75
7
368

162
129
7
455 (14,1%)

5.5 Tips bevorderen effectiviteit van gedragsregulering
In veel klassen werden tips gegeven ten behoeve van de effectiviteit van gedragsregulering. De
aantallen staan weergegeven in Tabel 25. Zowel in de peutercentra als in de groepen 1, 2 en 3
werd vaak genoemd dat gedrag ombuigen middels een positieve strategie effectiever zou
kunnen zijn dan louter het benoemen van ongewenst gedrag. De onderzoekers deden suggesties
als positief verwoorden (het benoemen van gedrag dat je wilt zien), bekrachtiging (specifieke
complimenten naar aanleiding van gewenste gedragingen), en subtiele hints (229) zoals een
korte aanraking, een non-verbaal signaal of een naam noemen en oogcontact zoeken.
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Een tweede veel gegeven tip was het actief herinneren van kinderen aan de afspraken of
geldende verwachting, vóór aanvang van een activiteit. Deze suggestie werd gedaan om te
voorkomen dat kinderen op ongewenst gedrag moeten worden gewezen. Daarbij werd
opgemerkt dat door voorafgaand aan een activiteit kort de verwachtingen weer helder te stellen,
aan het eind van de activiteit kort geëvalueerd kan worden of het gelukt is om de verwachtingen
na te leven.
Tabel 25: Tips bevorderen effectiviteit gedragsregulering

Beschrijving tip (indicatoren)
Duidelijke verwachtingen
stellen en pro-actief handelen
Positieve strategieën voor
ombuigen gedrag
Totalen

Peutercentra
28

Groepen 1,2,3
142

Totalen
170

51

178

229

79

320

399 (12,4%)

5.6 Tips gegeven voor productiviteit
Kernachtig gesteld, gaat de kwaliteitsdimensie ‘productiviteit’ over de vraag of kinderen ‘bezig
zijn’. De kwaliteit van de activiteit wordt in deze dimensie niet beschreven, dit komt in andere
dimensies aan de orde. Wat vooral centraal staat is de vraag of kinderen niet onnodig lang
wachten zonder iets te doen te hebben, of onnodig lang bezig zijn met het wisselen tussen
activiteiten. In de peutervariant van CLASS wordt voor deze dimensie de nadruk gelegd op het
efficiënt laten verlopen van overgangen. Bij de kleutervariant is de dimensie productiviteit
veelomvattender, en draagt ook het helder maken van verwachtingen, het geven van taken
tijdens transities en de mate van voorbereiding bij aan de score.
Over het algemeen wordt er hoog gescoord op deze dimensie. De tips die gegeven
worden hebben met name betrekking op het efficiënt laten verlopen van overgangen (zie Tabel
26). Vaak wordt hierbij de suggestie gedaan om binnen routinematige activiteiten, zoals
transities tussen activiteiten of eten en drinken, betekenisvoller te maken door er een
leermoment aan te koppelen. In Tabel 26 wordt weergegeven hoe vaak dit werd gesuggereerd.
Bij het koppelen van een leermoment aan een transitie kan gedacht worden aan het beurtelings
naar de gang gaan om jassen te halen. De leerkracht kan bijvoorbeeld de kinderen vragen om
hun jas te gaan halen wanneer hun naam begint met de letter zie zij noemt.
Naast het creëren van een leermoment wordt ook vaak gesuggereerd om heel helder de
vervolgactiviteit te formuleren. Het idee is dat kinderen gerichter aan de slag gaan met
opruimen, wanneer helder is wat er daarna van ze wordt verwacht.
Tabel 26: Tips verhogen productiviteit

Beschrijving tip (indicatoren)
Duidelijke verwachtingen stellen voor routines
Taak geven tijdens transities
Overgangen efficiënt laten verlopen
Leermoment creëren tijdens routines
Verbeteren voorbereiding om wachten te voorkomen
Totalen

Peutercentra
10
22
3
35

Groepen 1,2,3
16
24
95
42
18
195

Totalen
17
24
105
64
21
321 (7,2%)

5.7 Tips bevorderen educatieve werkvormen
Binnen de kwaliteitsdimensie Educatieve werkvormen staat de term ‘betrokkenheid’ centraal.
Zowel de betrokkenheid van de leerkracht zelf bij de activiteit (houdt zij toezicht, of doet zij
actief mee?) als de betrokkenheid van de kinderen. Bij dat laatste stelt een onderzoeker zich de
vraag hoe en in welke mate de leerkracht zich inspant om de betrokkenheid van de kinderen te
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vergroten of te optimaliseren. Er wordt door onderzoekers bijvoorbeeld gekeken naar of er
vooral sprake is van auditieve overdracht, tijdens voorlezen of het geven van een instructie, of
dat een leerkracht bijvoorbeeld betrokkenheid vergroot door tussendoor vragen te stellen,
waarmee de kinderen ook een actieve rol krijgen in de activiteit. Een andere manier om
betrokkenheid van de kinderen te vergroten kan zijn het koppelen van materialen aan de
instructie of aan het verhaal, of de kinderen laten uitbeelden wat zij horen.
Tips ten aanzien van bovengenoemde strategieën om betrokkenheid te vergroten komen
regelmatig terug in de verslagen. De aantallen staan weergegeven in Tabel 27. Het valt op dat
vaak de tip werd gegeven om leerdoelen van tevoren te benoemen. Deze indicator staat niet
expliciet in de peutervariant van CLASS en komt daardoor in de verslagen van de peutercentra
aanzienlijk minder voor. In de verslagen van de groepen 1, 2, 3 daarentegen komt deze tip vaak
naar voren. In de verslagen staat vaak te lezen dat onderzoekers niet hadden geobserveerd dat
aan het begin van een activiteit expliciet benoemd werd waaraan zou worden gewerkt.
Verwacht wordt, dat wanneer dit wel gebeurt, betrokkenheid van kinderen vergroot wordt.
Het bewerkstelligen van variatie aan materialen en activiteiten wordt met name in de groepen 1,
2 en 3 genoemd. In de peutercentra wordt deze variatie meestal vermeld bij de ‘tops’, wat
betekent dat dit al veel gedaan wordt. In de groepen 1, 2 en 3 lijkt het een aandachtspunt te zijn.
Tabel 27: Tips bevorderen van educatieve werkvormen

Beschrijving tip (indicatoren)
Activiteiten effectief faciliteren
Variatie materialen en activiteiten
Leerdoelen verduidelijken
Totalen

Peutercentra
21
2
4
27

Groepen 1,2,3
54
52
109
215

Totalen
75
54
113
242 (7,5%)

5.8 Tips bevorderen Conceptontwikkeling
Conceptontwikkeling is de eerste dimensie van het educatieve domein. Binnen dit domein wordt
vooral gekeken naar de mate waarin de leerkracht hogere orde denken van de kinderen
bevordert, en daarmee actief leren faciliteert. Hogere orde denken omvat bijvoorbeeld
vergelijken, ordenen, redeneren, voorspellen, en probleem-oplossen. Wanneer een onderzoeker
kijkt in hoeverre de interacties een beroep doen op concept ontwikkeling, maakt het niet uit bij
wie het initiatief lag. Het gaat er puur om, of een leerkracht bezig is om het begrip van kinderen
te vergroten, in plaats van een focus op ‘van buiten leren’.
Een relatief groot aandeel van de tips gaat over deze dimensie van concept ontwikkeling,
12,5 %. Het meest frequent in de feedbackverslagen zijn de tips die gaan over vragen die hogere
orde denken bevorderen. In de verslagen werd hiernaar verwezen met de term ‘denkvragen’.
Hierbij was steeds een aandachtspunt, dat naast het stellen van de vraag op zich, het ruimte
bieden voor een echt eigen antwoord net zo belangrijk is. Vaak bleken leerkrachten ernaar te
neigen te snel zelf met het antwoord te komen, of te snel een ander kind de beurt te geven.
Naast het stellen van vragen van hoge kwaliteit, werd in de verslagen ook vaak genoemd
dat kansen werden gemist om concepten met elkaar te verbinden. Juist het koppelen van nieuwe
informatie aan bestaande kennis is een krachtig leermechanisme waarvan meer gebruik zou
kunnen worden gemaakt.
In de groepen 1,2 en 3 werden leerkrachten verder nog aangemoedigd om vaker gebruik
te maken van ‘brainstormen’, waarbij kinderen uitgenodigd worden met eigen ideeën te komen
voor het oplossen van een probleem. Hierbij werd dan steeds opgemerkt, dat een leerkracht
daarmee direct tegemoet komt aan de kwaliteitsdimensie van aandacht voor kindperspectief
(zie sectie 5.4). Deze tip werd weinig gegeven aan pedagogisch medewerkers, omdat het een
kwaliteitsindicator is voor de kleutervariant van CLASS. In Tabel 28 is te zien dat de tip wel
twee keer is gegeven in een peutercentrum. In dat geval is dit gebeurd onder de noemer van
aandacht voor kindperspectief.
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Tabel 28: Tips stimuleren van conceptontwikkeling

Beschrijving tip (indicatoren)

Peutercentra

Denkvragen stellen en ruimte voor antwoorden
Brainstormen
Concepten met elkaar verbinden
Totalen

32
2
38
72

Groepen
1,2,3
137
78
115
330

Totalen
169
80
153
402 (12,5%)

5.9 Tips gegeven voor Kwaliteit van feedback
De dimensie kwaliteit van feedback is de tweede dimensie binnen het domein educatieve
ondersteuning. Interacties die gescoord worden voor deze dimensie zijn altijd op initiatief van
het kind. Het betreft immers feedback van leerkracht naar leerling, met als doel het leren van de
leerling te bevorderen. Typische interacties die bijdragen aan een hoge score op kwaliteit van
feedback zijn het geven van betekenisvolle hints die ertoe leiden dat een leerling doorzet, en tot
leren komt. Hierbij moet gedacht worden aan hints, of aan hulp (fysiek of verbaal) op precies het
juiste niveau, om een kind op een hoger niveau te brengen.
Bij de kleutervariant van CLASS wordt er gescoord op een unieke indicator, de ‘feedback
lus’. Er is sprake van een feedback-lus wanneer verschillende uitwisselingen tussen leerkracht
en kind ertoe leiden dat er nieuwe kennis of een nieuw inzicht tot stand komt. Zo’n lus kan
ontstaan wanneer een leerkracht doorvraagt na een antwoord of een initiatief van een kind, en
deze cyclus een aantal keer herhaalt. Net zo lang tot daadwerkelijk een nieuw inzicht het
resultaat is. Deze indicator wordt alleen in de kleutervariant gescoord, en daarom vinden we de
bijbehorende tip (‘vervolgvragen stellen ten behoeve van nieuwe kennis’, zie Tabel 29) slechts
terug in de verslagen van de groepen 1,2 en 3. Wel vinden we een gerelateerd hint terug in de
verslagen van de pedagogisch medewerkers; het doorvragen naar motivatie van antwoorden
(“hoe kun je dat zien?” of “waarom denk je dat?”), ook na een ‘fout’ antwoord.
Zowel de pedagogisch medewerkers als de leerkrachten krijgen regelmatig de tip om
vaker (extra) informatie toe te voegen aan wat kinderen zeggen of inbrengen. Deze tip gaat vaak
gepaard met de tip om aan te moedigen om door te zetten. Deze combinatie komt vaak samen
voor, doordat leerkrachten de tip krijgen om specifieke feedback te geven op wat kinderen doen
of zeggen. Wanneer een leerkracht specifiek benoemt wat ze een kind ziet doen, is dit direct een
vorm van aanmoedigen om door te zetten. Het impliceert ‘niet te snel tevreden zijn’. Maar ook
het toevoegen van extra informatie, die iets extra’s vertelt of bestaande kennis actief uitbreidt,
valt onder deze indicator.
Tabel 29: Tips verbeteren van kwaliteit feedback

Beschrijving tip (indicatoren)
Geef hints, hulp en ruimte voor antwoord
Vervolgvragen stellen t.b.v. nieuwe kennis
Vraag door naar motivatie antwoorden
Geef uitgebreide informatie en moedig aan
Totalen

Peutercentra
5
8
30
43

Groepen 1,2,3
45
53
101
77
276

Totalen
50
53
109
107
319 (9,9%)

5.10 Tips gegeven voor Stimuleren van taalontwikkeling
De laatste dimensie onder het educatieve domein is stimuleren van taalontwikkeling. Onder
deze dimensie werden de meeste tips gegeven in de feedbackverslagen; 19,8 % van de tips had
betrekking op het stimuleren van taal. De aantallen staan weergegeven in Tabel 30.
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Tabel 30: Tips stimuleren van taalontwikkeling

Beschrijving tip (indicatoren)
Gesprekken bevorderen door langere
uitwisselingen
Open vragen stellen en ruimte voor antwoord
Herhaal en breid reacties uit
Handelingen benoemen op het moment dat
deze worden uitgevoerd
Gebruik gevorderd taalgebruik en licht toe
Totalen

Peutercentra

Groepen 1,2,3

Totalen

29

70

99

40
9

162
35

202
44

23

132

155

23

116

139

124

515

639 (19,8%)

Opvallend is dat open vragen stellen (en daarbij ruimte laten voor het antwoord van het kind) de
meest frequent gegeven tip is. Dit is vergelijkbaar met de bevinding bij concept ontwikkeling,
omdat open vragen vaak ook vragen zijn die een beroep doen op hogere orde denken. Typerend
voor een open vraag is dat er niet één juist antwoord is, maar dat gevraagd wordt naar
achterliggende redenen voor een antwoord of naar processen. Een derde van de tips die gegeven
werden binnen stimuleren van taalontwikkeling betrof het stellen van open vragen.
Na open vragen, was de tip ‘benoem handeling terwijl je ze uitvoert’ het meest frequent.
Het benoemen van handelingen werd niet heel vaak geobserveerd, terwijl dit mooie kansen
biedt voor taalstimulering, met name voor kinderen die het Nederlands leren als tweede taal.
Herhalen en uitbreiden van wat kinderen zeggen, is een tip die nauw gerelateerd is aan
de hierboven beschreven dimensie van feedback. Het toevoegen van nieuwe informatie (door
middel van taal) aan een uiting van een leerling activeert woordnetwerken: de taal waarmee de
leerkracht de nieuwe informatie verwoordt, wordt toegevoegd aan de bekende door het kind
gebruikte taal, en stimuleert op die manier de taalontwikkeling.
Het gebruik van ‘gevorderde taal’ (of, het durven gebruiken van gevorderde taal) kwam ook
regelmatig naar voren in de tips. Wat ‘gevorderd’ is voor het ene kind hoeft dit niet per se voor
het andere kind te zijn. Dit vraagt dus om een juiste inschatting van de leerkracht van het niveau
van de kinderen in haar klas. Wanneer een leerkracht een woord inschat als ‘gevorderd’, is het
van groot belang dat het woord wordt toegelicht, door het te koppelen aan bekende woorden of
aan een voorwerp of plaatje.
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6 Extra ronde dataverzameling in het najaar van 2015
Omdat het primaire onderzoeksdoel lag bij het volgen van de focusleerlingen, werden na
meetronde 3 de pedagogisch medewerkers niet meer geobserveerd. Immers, alle
focusleerlingen waren inmiddels doorgestroomd naar de basisschool. Op verzoek van de
Gemeente Utrecht is besloten om een extra meetronde in te zetten in 2015 om toch de meest
recente stand van zaken voor wat betreft de proceskwaliteit op de peutercentra met
voorschoolse educatie in kaart te brengen.
Bij 16 van de pedagogisch medewerkers die in de periode 2012 – 2013 waren
geobserveerd is opnieuw een observatie verricht. Vrijwel al deze pedagogisch medewerkers
werkten inmiddels met een andere collega samen dan het geval was tijdens de eerdere
meetrondes. Echter, omdat er een score aan de groep werd toegekend, gebaseerd op gezamenlijk
handelen, is het nog steeds mogelijk een vergelijking te maken tussen de CLASS-score ten tijde
van de observatie in 2012/2013 en nu. Deze 16 groepen werden aangevuld met vijf zogenaamde
‘good practice’ locaties. Dit betrof groepen waarvan de leidinggevenden zelf de indruk hebben
dat er een goed tot zeer goed aanbod wordt verzorgd. In totaal zijn er dus 21 peutercentra met
voorschoolse educatie opnieuw geobserveerd in het laatste kwartaal van 2015. De onderzoekers
die de CLASS-observaties uitvoerden waren niet eerder op de groepen geweest, en waren van te
voren niet op de hoogte of de locatie waar zij zouden gaan observeren een onderzoekslocatie
was of een ‘good practice’ locatie.

6.1 Proceskwaliteit tijdens de nameting
De procedure voor het meten van proceskwaliteit is identiek aan de procedure die werd
doorlopen tijdens het actieonderzoek (zie sectie 3.4). In Figuur 16 staan de resultaten
weergegeven voor de domeinscores van CLASS. De figuur laat zien dat de scores van de
pedagogisch medewerkers niet verschilden voor het domein van emotionele ondersteuning.
Voor educatieve ondersteuning echter wordt een significant verschil gevonden (F(1,15)=6,12,
p<.05). Tijdens de follow-up meting behalen de pedagogisch medewerkers voor het educatieve
domein een significant hogere score.
Figuur 16: CLASS domein scores pedagogisch medewerkers laatste ronde VVE Utrecht onderzoek en Followup 2015

Wanneer we het educatieve domein opsplitsen in de bijbehorende dimensies, zien we dat voor
elke dimensie geldt dat de pedagogisch medewerkers hoger zijn gaan scoren. Bij het verschil in
kwaliteit van feedback is voorzichtigheid in uitspraken geboden. We spreken hier van een
‘trend’ in plaats van een significant verschil (p<.10). Er is een kans van 10% dat het gevonden
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verschil op toeval gebaseerd is. Voor conceptontwikkeling en stimuleren van taalontwikkeling
geldt dat het verschil significant is bij een significantieniveau van p<.05, wat betekent dat met
95% zekerheid gesteld kan worden dat het gevonden verschil niet aan toeval toegeschreven kan
worden.
In Figuur 17 zijn de scores educatieve dimensiescores van 16 pedagogisch medewerkers
tijdens het laatste meetmoment afgezet tegen die van de follow-up.
Figuur 17: Class scores van pedagogisch medewerkers tijdens meetmoment 3 in het actieonderzoek en in de
nameting 2015

In Figuur 18 worden de CLASS scores van de ‘good practice’ locaties afgezet tegen de scores van
de pedagogisch medewerkers uit het actieonderzoek. Uit de figuur kan worden afgelezen dat de
actieonderzoeksgroepen behoorlijk lijken op de ‘good practice’ locaties. De ‘good practice’
locaties scoren nog altijd iets hoger dan de locaties in het actieonderzoek, maar de verschillen
zijn aanzienlijk kleiner in vergelijking met de observaties van 2013. Vanwege het kleine aantal
van vijf ‘good practice’ locaties worden deze verschillen niet statistisch getoetst.
Figuur 18: Class scores op ‘good practice’ locaties afgezet tegen de Class-scores op actieonderzoeksgroepen
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6.2 Ervaringen van pedagogisch medewerkers met betrekking tot scholing
Na afloop van de follow-up observatie hebben de onderzoekers een kort interview gehouden
met de pedagogisch medewerkers, gericht op hun ervaringen omtrent scholing in de afgelopen
periode. De vragen hadden tot doel inzicht te geven in het aantal professionaliseringsactiviteiten
dat de pedagogisch medewerkers sinds 2012 hebben ondernomen, en de mate waarin zij deze
activiteiten zélf als leerzaam hebben ervaren. Ook werd gevraagd naar hun ervaringen met de
‘tips en tops verslagen’ uit het actieonderzoek.
Van de 16 pedagogisch medewerkers die opnieuw zijn geobserveerd hebben 10 de
module ‘Jonge kind’ aan de Hogeschool Utrecht gevolgd. Zes van hen noemen dit als meest
leerzame activiteit, en zonder uitzondering noemen de pedagogisch medewerkers de module
nuttig en leerzaam. Verschillende pedagogisch medewerkers geven aan dat deze module hen
bewuster heeft gemaakt van het belang van hun eigen handelen in interactie met de kinderen. Zij
geven aan zich meer bewust te zijn van hoe hun manier van vragen stellen of het begeleiden van
spel de inbreng van kinderen mogelijk kan maken of juist kan remmen.
Naast de module jonge kind, wordt ook de training ‘begrijpend luisteren’ van het CPS als
zeer leerzame activiteit genoemd. Vier van de pedagogisch medewerkers uit het actieonderzoek
hebben deze training gevolgd, en drie van hen noemen deze als meest leerzame. Verder
waardeert een aantal pedagogisch medewerkers de training LOGO 3000 (gericht op het
verbeteren van interactievaardigheden rondom woordenschatonderwijs) hoog omdat de
verstrekte materialen hen concrete middelen bieden om de interactie met kinderen te verrijken.
6.2.1 Ervaring met ‘tops en tips verslagen’
Van de 16 pedagogisch medewerkers die geïnterviewd zijn na de follow-up observatie geven 12
aan dat ze de tips uit het actieonderzoek als nuttig hebben ervaren. De meesten van hen zijn hier
zelfstandig mee aan de slag gegaan, zonder directe begeleiding van hun werkbegeleider. Eén
pedagogisch medewerker geeft aan echt begeleiding hierin te hebben ontvangen van de
werkbegeleider, vier geven aan dat de werkbegeleider hen ‘een beetje’ heeft begeleid. Drie
pedagogisch medewerkers konden zich niet meer goed herinneren of ze echt iets aan de tips uit
het verslag hadden gehad. Eén pedagogisch medewerker gaf aan het verslag en het gesprek niet
prettig gevonden te hebben omdat zij het als beoordelend ervoer.
Verschillende pedagogisch medewerkers die met de tips aan de slag zijn gegaan geven
aan dat ze naar hun eigen indruk vooral gegroeid zijn in het effectiever besteden van de tijd, het
benoemen van handelingen, het ombuigen van gedrag met positieve strategieën, en het geven
van specifieke feedback. Het consequent benoemen van hun eigen handelingen en die van de
kinderen, waarmee handelen en taal steeds gekoppeld worden, noemen pedagogisch
medewerkers als een effectieve en goed aan te leren manier om transities meer betekenisvol te
maken. Hier past ook het geven van specifieke feedback bij; door met kinderen na te praten
over wat er goed ging wordt ook taal gekoppeld aan ervaringen. Verschillende pedagogisch
medewerkers gaven aan dat zij dit inzicht hebben gebruikt ten gunste van hun
interactievaardigheden.
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7 Interviews met leerkrachten, coördinatoren en werkbegeleiders
Er zijn interviews gehouden met 8 werkbegeleiders op peutercentra, 3 VVE-coördinatoren
(waarvan twee tevens leerkracht), en twee leerkrachten op basisscholen. De interviews hadden
een open karakter en waren primair bedoeld om de samenwerking die hoort bij actieonderzoek
(zoals beschreven in de inleiding) inhoud te geven. In de interviews werd gevraagd naar de
aanpak en behoefte voor wat betreft professionalisering van leerkrachten en pedagogisch
medewerkers, de aanpak van kwaliteitsbewaking op de groepen, en naar de gang van zaken
rondom samenwerking tussen professionals in het voorschoolse domein en in het vroegschoolse
domein (overdracht). Gaandeweg de gesprekken kwamen twee centrale thema’s steeds terug:
ten eerste de vraag hoe men op de eigen school eigenaarschap kan ervaren omtrent de geboden
kwaliteit en ten tweede het vraagstuk hoe de doorgaande lijn tussen peutercentra en de
basisschool zo vormgegeven kan worden dat maximaal geprofiteerd wordt van wederzijdse
kennis en inspanningen.
Kwaliteitsbewaking van het aanbod binnen de school
Ten aanzien van kwaliteitsbewaking op de groepen, valt op dat hiervoor meer mogelijkheden
zijn op de peutercentra dan op de basisscholen. Hier zijn werkbegeleiders werkzaam, die het
regelmatig observeren op de groep in hun takenpakket hebben. De frequentie waarmee de
geïnterviewde werkbegeleiders observeren varieert van twee keer per jaar tot elke 6 á 8 weken.
Deze frequentie hangt samen met noodzaak; op groepen waarvan de werkbegeleider de indruk
heeft dat het goed loopt wordt minder vaak geobserveerd dan op zogenaamde zorglocaties. De
focus voor de observatie wordt doorgaans per jaar op organisatieniveau bepaald. In de
afgelopen periode is bijvoorbeeld de implementatie van ‘de vreedzame school’ eens de focus
geweest. Alle werkbegeleiders geven aan dat observaties altijd worden opgevolgd door een
nagesprek, waarin suggesties voor verbetering worden gegeven. Tijdens een volgende
observatie, doorgaans enkele maanden later, wordt besproken of deze suggesties in het
handelen terug te zien zijn geweest.
Enkele werkbegeleiders hebben een certificaat rondom video-interactie begeleiding. Een
begeleidingstraject met video-interactie bestaat uit drie opeenvolgende filmopnames, welke
tussentijds worden nabesproken met de pedagogisch medewerkers. Een dergelijk traject kan
een groep eens in de tweemaal in gaan. De werkbegeleiders die werken met deze methode zijn
hierover zeer enthousiast. In hun ervaring biedt het werken met video de pedagogisch
medewerkers de juiste inzichten om te komen tot een verbetering in hun
interactievaardigheden omdat in detail ingezoomd kan worden op voorbeelden waar het goed
gaat of waar het beter kan.
Uit de interviews met de VVE-coördinatoren blijkt dat het per school wisselt wie er
verantwoordelijk is voor kwaliteitsbewaking op de groepen, en of deze kwaliteitsbewaking uit
wordt gevoerd door middel van observaties. Wanneer observaties wel deel uitmaken van
kwaliteitsbewaking is dit soms de verantwoordelijkheid van de bouwcoördinator, soms van de
VVE-coördinator en soms zijn deze twee functies en de daarbij behorende
verantwoordelijkheden verenigd in één persoon. De VVE-coördinatoren die zijn geïnterviewd
gaven aan dat zij zelf onvoldoende uren beschikbaar hebben voor het structureel uitvoeren van
observaties op de groepen. De uren die zij beschikbaar hebben voor de VVE-coördinatie worden
volledig in beslag genomen door meer basale coördinatietaken (contact met de voorschool,
themaplanning, ondersteuning bij groepsplannen e.d). Al lijkt de VVE-coördinator de
aangewezen persoon voor kwaliteitsbewaking van het VVE aanbod, het gegeven dat de VVE
coördinator in vergelijking met de werkbegeleider een andere status heeft bemoeilijkt dit.
Anders dan werkbegeleiders, die een aansturende functie hebben, functioneren VVEcoördinatoren meestal op gelijkwaardig niveau als de collega leerkrachten, en maken zij deel uit
van hetzelfde team. Dit heeft als voordeel dat de kwaliteitsbewaking de vorm van intervisie kan
krijgen. Een nadeel is dat coördinatoren soms aarzeling voelen om suggesties voor verbetering
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te doen, om de collegiale relatie niet te verstoren. Al met al lijkt er dus op de basisscholen sprake
van twee ‘hordes’ te zijn rondom kwaliteitsbewaking binnen de school: 1) te beperkt aantal uren
voor de coördinator 2) de ervaren dubbelrol van de coördinator.
Samenwerking tussen beroepskrachten in het voor- en vroegschoolse domein
Uit de interviews komt naar voren dat er in veel gevallen nog altijd wederzijdse onbekendheid is
tussen beroepskrachten op peutercentra en beroepskrachten uit groep 1/2. Het is bevorderlijk
voor intercollegiaal contact wanneer de twee voorzieningen zich in één gebouw bevinden, maar
het is geen garantie voor een efficiënte en effectieve samenwerking met als doel een soepele en
betekenisvolle doorstroom vanuit het peutercentrum naar de basisschool.
De mate waarin medewerkers van peutercentra en basisscholen elkaar kennen verschilt
sterk per locatie/school. De geïnterviewden zeggen hier heel verschillende dingen over. Zo geeft
één geïnterviewde groep 3 leerkracht aan dat ondanks dat ze in hetzelfde gebouw zitten, het
contact beperkt blijft tot elkaar groeten. Deze leerkracht geeft ook aan nauwelijks een beeld te
hebben van wat er gebeurt op de peutercentra. Zij heeft de indruk dat dit ook geldt voor haar
collega’s in de groepen 1/2. Daarentegen geeft een andere geïnterviewde (VVE-coördinator) aan
zeer regelmatig de voorschool binnen te lopen, en een goed contact te hebben met de
pedagogisch medewerkers. Deze geïnterviewde gebruikt dat soort momenten ook om ouders
aan te spreken die nog geen keuze voor de basisschool hebben gemaakt. Een dergelijk informeel
contact lijkt belangrijk voor een soepele doorstroom vanuit het peutercentrum naar groep 1, en
legt meteen een basis voor partnerschap met ouders.
Het valt op dat de geïnterviewde groep die een goed informeel contact hebben met de
pedagogisch medewerkers op het peutercentrum bij hen in het gebouw zich zeer positief
uitlaten over datgene wat er op de groepen gebeurt. De geïnterviewden die weinig contact
hebben met pedagogisch medewerkers geven daarentegen blijk van aanzienlijk minder hoge
verwachtingen van het aanbod op het peutercentrum. De indruk ontstaat dat zij een minder
helder beeld hebben van het zeer lage niveau waarop kinderen soms instromen op het
peutercentrum, en daardoor vervolgens teleurgesteld zijn ten aanzien van het niveau van
kinderen wanneer zij ze in groep 1 in de klas verwelkomen. Leerkrachten die meer contact
hebben met pedagogisch medewerkers op de peutercentra lijken zich meer bewust te zijn van
de groei die kinderen voorafgaand aan instroom in groep 1 hebben doorgemaakt.
Op de vraag of bij elkaar op de groep kijken op enige wijze wordt gestimuleerd en
gefaciliteerd reageren bijna alle geïnterviewde dat dit te weinig gebeurt. Illustratief is het
volgende citaat van een VVE-coördinator:
“In fase van scholing is dat wel geweest, maar nu gebeurt het nog nauwelijks. Vanuit voorschool is er wel
echt behoefte aan. Ik hoor leerkrachten daar nooit over. Het lijkt me heel goed om het voortraject te
weten. Die lijntjes zijn er nu te weinig. “
Het feit dat bij elkaar op de groep kijken weinig gebeurt lijkt niet te wijten aan een gebrek aan interesse.
Verschillende geïnterviewden geven aan de toegevoegde waarde hiervan te zien. Zo blijkt bijvoorbeeld uit
het volgende citaat van een schakelklas-leerkracht:
“Het lijkt me ook interessant om te kijken bij de groep vóór jou en de leerkracht na ons. Waar gaan de
kinderen naar toe en wat verwacht die leerkracht van de kinderen. Zodat je veel meer verbinding hebt.’

Een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid lijkt een belangrijk streven te zijn. In hoeverre
geïnterviewden er daadwerkelijk in slagen om een gezamenlijke verantwoordelijkheid uit te
dragen en om te zetten in concreet handelen verschilt aanzienlijk. Alle geïnterviewden geven
aan dat zij een dergelijke ambitie hebben, maar de waan van de dag lijkt concreet handelen naar
deze ambitie in de weg te staan.
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8 Conclusie en aanbevelingen
Zoals in de inleiding van dit rapport werd beschreven was naast de concrete onderzoeksvragen
de meer richtinggevende vraag vanuit de gemeente Utrecht “zijn we in Utrecht op de juiste
weg?”. Naar de mening van de onderzoekers kan deze vraag bevestigend worden beantwoord.
Men is op de goede weg; er is geïntensiveerde aandacht voor professionalisering, en de
eerste vruchten van deze investering lijken te kunnen worden geplukt. Gebaseerd op vele
gesprekken met betrokkenen durven we te stellen dat het actieonderzoek op zich gezien kan
worden als een succesvolle investering in professionalisering: Beroepskrachten uit het werkveld
zijn meer dan eerder op de hoogte van resultaten van voor hen relevant wetenschappelijk
onderzoek, van welk onderzoek er binnen het domein van educatie aan het jonge kind
momenteel gedaan wordt, en van wat de inzichten uit deze verschillende onderzoeken kunnen
betekenen voor hun dagelijks handelen en daarmee voor de ontwikkeling van de kinderen in
hun groepen. Zoals mag worden verwacht varieert de mate waarin pedagogisch medewerkers
en leerkrachten bij het onderzoek betrokken geweest, maar al met al concluderen de betrokken
partijen (onderzoekers en de Regiegroep Professioneel) dat de traditionele afstand tussen
wetenschap en werkveld door het actieonderzoek is verkleind.
De resultaten van het actieonderzoek geven reden tot optimisme, en laten tevens zien dat
er nog altijd ruimte is voor verbetering van de praktijk. De resultaten bieden hiervoor concrete
aanknopingspunten. In dit slothoofdstuk zetten we de belangrijkste resultaten op een rij.

8.1 Conclusies proceskwaliteit
In de peutercentra groepen en in de groepen 1/2 wordt een robuust patroon van
proceskwaliteit gevonden, dat in redelijke mate overeenkomt met de resultaten van
vergelijkbaar onderzoek in het buitenland (cf. NICHD ECCRN, 2003; Pakarinen et al., 2010; Von
Suchodoletz et al., 2014 ). Op het domein van emotionele ondersteuning zijn de scores over het
algemeen te typeren als ‘goed’: aan de hoge kant van de midden-range. Op het domein van
educatieve ondersteuning zijn de scores te typeren als ‘voldoende’: aan de lage kant van de
midden-range. Bij dit laatste domein, de educatieve ondersteuning, moet worden opgemerkt dat
in veel buitenlands onderzoek de scores als ‘laag’ getypeerd worden. De scores voor educatieve
ondersteuning van de groepen in het actieonderzoek zijn hoger dan de scores van de
onderzoeken in bovengenoemd onderzoek.
Het beschreven patroon (midden-hoge scores op het emotionele domein en laag-midden
scores op het educatieve domein) geldt voor alle observaties die gedaan zijn in de loop van het
onderzoek. Het is zeer belangrijk te vermelden dat voor de peutercentra geldt dat op een extra
ingelast ‘follow-up’ meetmoment - 1,5 jaar na de laatste observatie - de scores in het educatieve
domein gestegen waren naar de hoge kant van de midden-range en daarmee als ‘goed’ konden
worden getypeerd. Dit lijkt een positief resultaat van alle professionaliseringsinspanning die in
de afgelopen periode zijn gedaan.
Meer dan geanticipeerd bestond het sample van leerkrachten van groep 1, 2 en 3 uit een
wisselend samengestelde groep. Het is mede daaraan te danken dat het patroon van
proceskwaliteit op elk moment sterk vergelijkbaar was. Immers, niet alle leerkrachten werden
bij elke ronde van dataverzameling geobserveerd, waardoor het moeilijk vast te stellen was of
de in het actieonderzoek gegeven tips daadwerkelijk hebben geleid tot verhoogde kwaliteit. Zes
leerkrachten echter, werden wél zes keer geobserveerd. Deze leerkrachten scoren op het laatste
meetmoment van het onderzoek hoger dan de leerkrachten in de overige groep. Alhoewel dit
resultaat met de nodige voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd – met een aantal van zes
kan toeval een te grote rol spelen – is het belangrijk te vermelden dat de zes leerkrachten in
kwestie zelf hebben aangegeven bijzonder veel aan het onderzoek te hebben gehad. De
gesprekken met deze leerkrachten doen vermoeden dat de concrete tips die gegeven werden
naar aanleiding van de observatie wel degelijk bruikbaar zijn en ertoe hebben geleid dat
leerkrachten zich opnieuw bewust werden van mogelijkheden voor verbetering van hun
onderwijspraktijk. Het belang van de ervaring van leerkrachten moet niet onderschat worden.
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Zij kunnen immers zelf als beste aangeven of zij de vertaalslag konden maken van inzichten uit
het onderzoek naar hun eigen dagelijks handelen. De indruk ontstaat dat dit het geval is, en dat
onderzoek waarbij professionals nauw betrokken worden een veelbelovende weg is om in te
slaan.
Bij het nader bestuderen van de tips die gegeven werden in het kader van het onderzoek
nader bleek dat veruit de meeste tips werden gegeven op het gebied van Stimuleren van
Taalontwikkeling. Daarna volgden tips die betrekking hadden op het verhogen van de aandacht
voor het kindperspectief, conceptontwikkeling, en de kwaliteit van feedback. Dit zijn tevens die
kwaliteitsdomeinen waar het meeste vooruitgang op te zien was, zowel bij de pedagogisch
medewerkers op de peutercentra, als bij de zes leerkrachten die alle observatierondes
betrokken waren.

8.2 Conclusies activiteitenaanbod en aard van de interacties
Er is in kaart gebracht met welke activiteiten kinderen het grootste gedeelte van de dag bezig
zijn. Hieruit komt een robuust patroon naar voren; op alle meetmomenten vergelijkbaar. Voor
de peutercentra geldt dat twee-derde van de tijd besteed wordt aan 1) vrij spel (vrij spel op de
groep, buiten spelen); 2) transities (wisselen tussen activiteiten, opruimen, dwalen, wachten); 3)
gesprekken (kringgesprekken of gesprekken waarin voorbij gegaan wordt aan instructie
rondom de activiteit).
Bij alle activiteiten werd de aard van de interactie in kaart gebracht, waarbij onderscheid
werd gemaakt tussen interacties tussen leerlingen onderling en interacties tussen leerlingen en
leerkracht/pedagogisch medewerker. Bij interacties tussen leerlingen en leerkracht werd
vervolgens onderscheid gemaakt tussen interacties die bestonden uit korte uitwisselingen en
interacties waarbij sprake was van ‘scaffolding’; het betekenisvol aansluiten bij het niveau van
een kind en door middel van hints of kleine beetjes hulp dit niveau uitbreiden. Uit de resultaten
komt naar voren dat scaffolding, wat gezien wordt als de meest effectieve interactie voor leren,
vooral voorkomt tijdens gesprekken, en nauwelijks tijdens vrij spel en transities. Tijdens het
laatste peutercentrum meetmoment (meetmoment 3) was het aandeel scaffolding tijdens vrij
spel overigens wel hoger dan tijdens eerdere meetmomenten. Wanneer er sprake was van een
kleine groepsactiviteit waarbij de leerkracht direct betrokken was, werd aanzienlijk meer
scaffolding geobserveerd.
Voor wat betreft de categorie transities in de peutercentra geldt dat ‘dwalen’ een
aanzienlijk onderdeel uitmaakt. Dit blijft is een belangrijk punt van aandacht. Betrokken zijn bij
een activiteit is een voorwaarde voor leren. Het verdient daarmee aanbeveling dat pedagogisch
medewerkers altijd een open oog houden voor dwalen en moeite doen om kinderen te
enthousiasmeren voor een activiteit.
In de groepen 1/2 werd twee-derde van de tijd besteed aan 1) transities; 2) gesprekken
en 3) taal- en rekenactiviteiten. Het aandeel transities neemt af naarmate de kinderen ouder
worden. In de groepen 1/2 valt op dat er bij transities vaak sprake is van ‘wachten’. Voor
gesprekken geldt dat er vaak sprake is van didactische interactie; een interactie die bestaat uit
een korte uitwisseling, vaak in de vorm van een instructie of een initiatief – respons – evaluatie
sequentie. Deze bevinding reflecteert waarschijnlijk het gegeven dat de grote kring in veel
klassen veel tijd in beslag neemt. Het is typerend voor een grote kring dat kinderen kort aan het
woord komen, waarna de beurt wordt doorgegeven. Voor scaffolding is tijdens dergelijke
interacties doorgaans weinig tijd. Deze bevinding spoort met de bevindingen rondom
proceskwaliteit op de groepen, waarin laag-midden scores voor conceptontwikkeling en
kwaliteit van feedback eenzelfde soort conclusie onderschrijven.
Scaffolding is meer waarschijnlijk wanneer er een activiteit wordt ondernomen waarbij
de nadruk ligt op taal- en rekenactiviteiten. Dat zijn momenten waarop leerkrachten diepgang in
de interactie bereiken door aan te sluiten op het niveau van de kinderen, en ze vervolgens
samen nieuwe kennis te construeren.
Het kan voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten van belang zijn te weten welke
activiteiten nu het grootste aandeel van de dag in beslag nemen. Wanneer je als leerkracht weet
hoe de tijd besteed wordt, kun je vervolgens meer de regie nemen bij de invulling van die
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activiteiten. Het is wellicht niet haalbaar om met jonge kinderen minder tijd te besteden aan het
wisselen tussen verschillende activiteiten; jonge kinderen doen nu eenmaal veel verschillende
dingen op een ochtend en het hoeft niet direct zinnig te zijn om minder activiteiten op een
ochtend te doen om zo transitietijd terug te dringen. Wél kan bewustzijn van de tijd die
transities in beslag nemen leerkrachten ertoe aan zetten deze activiteiten meer betekenisvol te
maken. In de observaties zijn hiervan verschillende goede voorbeelden gezien, zoals het
integreren van letterkennis bij transities (“Als je naam begint met de letter van de week mag je jas
gaan halen” of het integreren van ontluikende gecijferdheid in routines (kinderen tellen zelf het
aantal aanwezige meisjes en jongens).
8.2.1 Aansluiting op voorgaande onderzoek (pilot ‘gemengde groepen’)
Het aandeel transities dat in het huidige onderzoek wordt gerapporteerd komt overeen met de
resultaten van de pilot ‘gemengde groepen’. Het effectiever besteden van deze tijd blijft daarmee
een aandachtspunt. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers uit het huidige onderzoek
hebben aangegeven dat de tips rondom ‘stimuleren van taalontwikkeling’ hen hierbij concrete
handvatten hebben geboden. Zij gaven bijvoorbeeld aan dat ze tijdens opruimen nu niet meer
alleen het ‘opruimlied’ aanzetten, maar zélf gingen helpen bij een groepje, waarbij ze hun
handelingen vergezeld lieten gaan van taal (“Kom, we gaan nu alle dino’s in de blauwe bak
opbergen, en de treinen in de rode bak”).
Een positieve bevinding is dat het aandeel begeleide kleine groepen aanzienlijk hoger ligt
dan het geval was in de pilot gemengde groepen. Het lijkt erop dat de aanbeveling om kleine
groepssettingen vaker te organiseren met succes is overgenomen. Met name bij de peutercentra
is deze toename opvallend te noemen (van onder de 1% naar tussen de 8 en de 18%. Maar ook
bij de groepen 1/2 zien we een toename van begeleide kleine groepen: van ongeveer 1% naar
4%.

8.3 Conclusies interviews
Uit de interviews komt naar voren dat met name de doorgaande lijn van peutercentrum naar
basisschool op sommige locaties nog aandacht behoeft. Samen in één gebouw zitten bevordert
en vergemakkelijkt de doorgaande lijn aanzienlijk, maar is geen garantie. Andersom zijn er ook
peutercentra die niet met een basisschool in een gebouw zitten, maar toch in staat zijn om korte
lijnen te handhaven met verschillende basisscholen waar hun kinderen naartoe doorstromen.
Cruciaal hierin lijkt één aanspreekpunt op de basisschool te zijn; een persoon die eigenaarschap
ervaart rondom de doorgaande lijn van peutercentrum naar basisschool.
Uit de interviews komt naar voren dat wederzijdse bekendheid tussen pedagogisch
medewerkers en leerkrachten een positief beeld van elkaar ten goede komt. Lang niet alle
pedagogisch medewerkers en leerkrachten heeft een helder beeld van wat er op de groep van de
ander gebeurt en gebruikelijk is. Pedagogisch medewerkers kunnen door bekendheid met dat
wat er in groep 1 verwacht wordt helder voor ogen houden waar zij naartoe werken.
Leerkrachten kunnen op hun beurt beter inschatten wat het beginniveau van de kinderen is
geweest toen zij instroomden op het peutercentrum, en zo realistischer verwachtingen hebben
van waar kinderen zijn wanneer zij starten in hun klas.

8.4 Conclusies samenhang tussen kwaliteit van aanbod en kinduitkomsten
Er werd een positief verband gevonden tussen hogere educatieve ondersteuning en groei in
woordenschat en in ontluikende rekenvaardigheden7. We merken hierbij op dat de effecten
statistisch significant, maar klein tot middelmatig waren. De opzet van het actieonderzoek kan
hierbij een rol hebben gespeeld; juist omdat wij veel verschillende observaties wilden doen, en
een kwalitatief element aan het onderzoek wilden toevoegen, is het onderzoek relatief
7 In de huidige analyses is slechts de kwaliteit op meetmoment 1 en meetmoment 2 meegenomen als voorspeller,
omdat op die twee meetmomenten sprake was van de meeste continuïteit. Voor vervolganalyses wordt gepland om
ook de kwaliteit op de volgende momenten in het model op te nemen. Er wordt in latere meetmomenten meer variatie
verwacht, wat de voorspellende kracht ten goede komt.
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kleinschalig gebleven. In grootschaliger onderzoek, waarin vele malen meer kinderen en meer
groepen worden opgenomen, kan gewerkt worden met modellen waarin meer variatie te zien is,
en daarmee voorspellende kracht ontstaat. Dergelijk onderzoek vult de bevindingen uit het
actieonderzoek in belangrijke mate aan.
Wanneer onderzoek wordt gedaan naar kinderen die samen in één klas zitten, is een
zogenaamde ‘multi-level analyse’ de aangewezen analysemethode. In het huidige onderzoek
bleek echter het aantal groepen te klein om te komen tot een passend model. Er zijn om die
reden groeimodellen gemaakt, waarbij geen rekening gehouden kon worden met het gegeven
dat de verschillende observaties van kinderen afhankelijk van elkaar waren. Resultaten moeten
om die reden met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, omdat er een kans is op
onterecht significante resultaten8.

8.5 Aanbevelingen
De resultaten van het hier gerapporteerde onderzoek geven aanleiding tot het doen van
verschillende aanbevelingen. Deze hebben betrekking op drie niveaus: het niveau van de
professional (pedagogisch medewerkers en leerkrachten); de organisatie (peutercentra en
scholen); en de gemeente.
Niveau van de professional
Plannen leerkrachtgestuurde ontwikkelingsstimulerende activiteiten in kleine groepen
Begeleid (vrij) spel aangrijpen als leermoment
Kinderen eigen activiteiten laten leiden en organiseren (Groepsorganisatie)
Open oog voor kansen voor rijk taalaanbod gedurende de dag
Niveau van de organisatie
Expertise in huis t.a.v. het herkennen van hoge proceskwaliteit
Eigen expert die verantwoordelijkheid draagt voor professionalisering team
Faciliteren lerende netwerken (binnen organisatie of tussen organisaties)
Teamoverleggen regelmatig vakinhoudelijk maken
Niveau van de gemeente
Continueren beschikbaar stellen middelen t.a.v. professionalisering

Niveau van de professional
De professionals worden aangemoedigd om aandacht te blijven houden voor het organiseren
van leerkrachtgestuurde activiteiten in kleine groepen. Vooral kinderen die meer stimulering
nodig hebben in hun ontwikkeling zullen van dergelijke kleinere settings profiteren. Zij zullen
meer aan het woord komen, wat de leerkracht op zijn of haar beurt in staat stelt te differentiëren
tussen kinderen en het aanbod nauwer aan te laten sluiten op het individuele niveau.
Een tweede aandachtspunt voor de professional is het inzetten van begeleid (vrij) spel
als een gericht moment om te leren. Tijdens spel is betrokkenheid van kinderen vaak erg groot,
en daar kan de leerkracht slim gebruik van maken. Door tijdens de betekenisvolle context van
spel actief nieuwe kennis aan te bieden, kan een leerkracht deze nieuwe kennis gemakkelijk
koppelen aan handelingen, aan voorwerpen, en aan het dagelijks leven van kinderen. Door aan
te sluiten bij het spel dat kinderen initiëren wordt als vanzelf aangesloten bij het perspectief van
het kind, wordt de kans op grote gemeenschappelijke betrokkenheid geoptimaliseerd, en wordt
de autonomie van de kinderen vergroot. Doordat zij hun eigen spel kunnen organiseren, verrijkt
door de leerkracht, is sprake van het beste van twee werelden. Uit het Europese internationale
Buiten de scope van het huidige onderzoek wordt een nieuwe analyse uitgevoerd met andere
predictoren dan gebruikt zijn in het huidige rapport (mate van blootstelling aan ‘educational
dialogue’). Deze gegevens en resultaten zullen beschikbaar worden gesteld zodra de analyses
voltooid zijn.
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CARE onderzoek is gebleken dat het faciliteren en begeleiden van ‘ontdekactiviteiten’9 het
ontstaan van rijke ‘educatieve’ gesprekken bevordert en een hogere score op educatieve
ondersteuning gemakkelijker bereikt wordt omdat de context dit als het ware uitlokt (CARE
2016).
Een vaak gehoorde vraag van leerkrachten is: “Hoe kan ik in een volle klas met een klein
groepje aan de slag?”. Het antwoord ligt voor een belangrijk deel in de groepsorganisatie. We
stellen voor dat leerkrachten proberen om vaker kinderen zelf hun activiteit te laten
organiseren. Het is dan nodig om een helder plan met kinderen te maken van de activiteit die ze
gaan ondernemen. Wanneer kinderen helder voor ogen hebben wat ze uit de activiteit willen
halen, kan dit zorgen voor de focus die nodig is om enige tijd zelfstandig aan de slag te zijn. Als
dit lukt, heeft een leerkracht voldoende tijd om –al is het maar 15 minuten- met een kleine groep
leerlingen met extra behoeften een gerichte ontwikkelingsstimulerende activiteit uit te voeren.
Dit vergt voorbereiding, en het vergt het vermogen om ‘los te laten’ en een beroep te doen op de
zelfsturing van de kinderen. Met enige oefening en hulp van de leerkracht zijn kinderen hiertoe
heel goed in staat.
Net als in het voorgaande onderzoek van de Haan, Leseman en Elbers (2011), vonden we
in het huidige onderzoek dat een aanzienlijk deel van de dag besteed wordt aan transities; het
wisselen tussen activiteiten, opruimen, wachten en dwalen. Deze tijd minimaliseren blijft een
aandachtspunt. Dat hiertoe echt mogelijkheden zijn, blijkt uit de grote verschillen die we vinden
tussen klassen. Er zijn verschillende voorbeelden gezien van klassen waarin transitietijd tot een
absoluut minimum werd teruggebracht doordat sprake was van heel heldere routines, of
doordat deze momenten betekenisvol werden ingevuld. Dat het kán is daarmee duidelijk uit het
onderzoek gebleken.
Tot slot willen we een aanbeveling doen voor een vergroot bewustzijn van pedagogisch
medewerkers en leerkrachten omtrent het taalaanbod dat zij de hele dag bieden. Het continue
verrijken van het taalaanbod kan gezien worden als een ‘attitude’, en moet niet gezien worden
als een extra activiteit. Binnen elke denkbare activiteit moet taal ingezet worden als méér dan
een middel tot communiceren. Door bij elke activiteit – van een woordenschatles tot het
wisselen tussen activiteiten – aandacht te hebben voor de kansen die er liggen voor een rijk
taalaanbod kan de tijd die beschikbaar is optimaal worden benut.
Niveau van de organisatie
Op organisatieniveau is het van het grootste belang dat helder is wat men onder kwaliteit
verstaat, en hoe deze kwaliteit wordt bewaakt. We richten ons in deze aanbevelingen op
proceskwaliteit (de kwaliteit van de interacties tussen de professional en de kinderen). Het
verdient aanbeveling om enerzijds expertise rondom hoge proceskwaliteit ‘in huis’ te halen,
d.w.z. een eigen medewerker dusdanig toe te rusten dat deze hoge proceskwaliteit kan
herkennen en blijvend kan bevorderen. Anderzijds blijft het belangrijk om ook wanneer in deze
expertise in huis is voorzien, regelmatig externe deskundigen te blijven betrekken om de
deskundigheid van deze medewerker en daarmee hoge proceskwaliteit te borgen. Het in huis
halen van expertise is belangrijk omdat een medewerker die eigenaarschap ervaart rondom de
kwaliteitsbewaking op de locatie of de school in een goede positie is om te identificeren waar de
professionaliseringsbehoeften van een team liggen. Deze persoon kan vervolgens een centrale
rol spelen in het vorm geven aan de gewenste professionaliseringsactiviteiten. Wanneer de
professionaliseringsbehoefte buiten het eigen domein van de eigen expertise liggen kan deze
persoon gericht de meest passende externe expertise bij de eigen
professionaliseringsactiviteiten betrekken.
Professionalisering van het team kan op veel verschillende manieren plaats vinden. Dit
kan op individueel niveau gebeuren, door bijvoorbeeld gerichte coaching, maar ook op
teamniveau, of door een combinatie van beiden. Juist door een cultuur te creëren van een
9 Met ‘ontdekactiviteiten’ worden hier science activities bedoeld. Activiteiten waarin spelenderwijs kennis wordt
gemaakt met wetenschap & techniek. Te denken valt aan zandtafels of watertafels, waarmee spelenderwijs kennis kan
worden gemaakt met natuurwetenschappelijke verschijnselen als ‘drijven en zinken’ of ‘rivieren’ .
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lerende organisatie, waarin men met en van elkaar leert, kunnen grote stappen worden gezet. Bij
een combinatie van professionalisering op individueel en team niveau kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan een externe coach die een (klein) aantal individuele leerkrachten coacht. In een
later stadium van het coachingstraject kunnen vervolgens de pedagogisch medewerkers en
leerkrachten bij elkaar op de groep gaan kijken om elkaar van feedback te voorzien. Op die
manier ontwikkelt de coaching zich tot een min of meer vanzelfsprekend intervisieformat
binnen de school of organisatie, waardoor nieuwe kennis als het ware geïnternaliseerd wordt in
de lerende organisatie.
Een alternatieve veelbelovende vorm van professionalisering op teamniveau is
stimuleren –en faciliteren - van deelname aan lerende netwerken, waarin ook andere scholen en
peutercentra participeren. Al naar gelang de behoefte van een team, kan het verruimen van de
professionele blik naar collega’s van buiten de eigen organisatie van toegevoegde waarde zijn. In
het kader van het project ‘Nu voor Later’ zijn al succesvolle voorbeelden van dergelijke
netwerken aan de slag gegaan.
Tot slot verdient het aanbeveling om teamoverleggen vakinhoudelijk in te vullen.
Dergelijke bijeenkomsten, waar bijvoorbeeld ‘good practices’ gedeeld worden, artikelen uit een
vakblad worden besproken, of een spreker wordt uitgenodigd, kan men ook zien als een vorm
van professionalisering (Slot, Lerkkanen, & Leseman, 2015). Het is een laagdrempelige, vrijwel
kosteloze vorm die –indien zeer regelmatig ingepland- even goed bijdraagt aan het creëren van
een inspirerende en veilige cultuur waarin men van en met elkaar leert (Melhuish, ErekyStevens, & Petrogiannis, 2015).
Niveau van de gemeente
De voor dit onderzoek richtinggevende vraag “Zijn we in Utrecht op de goede weg?” is
bevestigend beantwoord. De middelen die de gemeente beschikbaar heeft gesteld hebben geleid
tot een aantal professionaliseringsprojecten die hun vruchten beginnen af te werpen. Immers,
op de peutercentra werd in een periode van drie jaar aanzienlijke groei in kwaliteit vastgesteld,
en ook in de groepen 1/2 zijn er aanwijzingen dat leerkrachten hun voordeel doen met gerichte
professionalisering.
We vonden in dit onderzoek een positief verband tussen een hoge mate van educatieve
ondersteuning en de ontwikkeling van schoolse vaardigheden van jonge kinderen. Deze
bevindingen worden ondersteund door grootschalig internationaal onderzoek (Melhuish, ErekyStevens, & Petrogiannis, 2015; Slot, 2014; PreCool Consortium, 2016). Deze bevindingen
onderstrepen het belang van continue professionalisering, waarbij de focus ligt op de kwaliteit
van interactievaardigheden, en het verstrekken van de middelen die nodig zijn om deze
kwaliteit te bevorderen.
De auteurs hechten er waarde aan te onderstrepen dat een opzet zoals die gehanteerd is
in het huidige onderzoek, waarbij een nauwe samenwerking tot stand is gebracht tussen
wetenschap, werkveld en beleidsmakers een veelbelovende en waardevolle weg lijkt om te
bewandelen. Praktijkgericht onderzoek als het huidige onderzoek zal zich weliswaar altijd
moeten spiegelen aan grootschalig onderzoek, omdat het relatief kleine aantal participanten en
het gebrek aan een controlegroep methodologische problemen met zich meebrengt. Het
continueren van de duurzame relatie tussen wetenschap en werkveld zoals die in Utrecht al
geruime tijd is bewerkstelligd, is daarmee de laatste aanbeveling die wij op basis van het
voorliggende actieonderzoek doen.
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8.6 Woord van dank
Het actieonderzoek had niet plaats kunnen vinden zonder de inzet van een trouwe schare van
onderzoeksmedewerkers die tijdens hun studie of recent na afstuderen vele uren werk hebben
verzet. Sommigen van hen waren betrokken bij één ronde van dataverzameling, andere bij
verschillende rondes. Aan hen ben ik veel dank verschuldigd voor een constructieve
samenwerking.
Danique Jacobsen vulde mijn eigen interviews aan, met een aantal interviews met
leerkrachten en coördinatoren in het kader van haar stage. Daarbij sprak zij op informele wijze
veel andere leerkrachten. Ze deed van deze gesprekken op inzichtelijke wijze verslag. Hoofdstuk
7 berust voor een aanzienlijk deel op haar werk. Melissa Be analyseerde met veel precisie de
honderden verslagen en legde daarmee de basis voor hoofdstuk 5 van dit rapport.
De thesiservaringen van Dorine Meiboom waren van groot belang voor het ontwerp van
het snapshot observatieschema. Ludger van Dijk heeft vervolgens onmisbare hulp geboden bij
het programmeren van het snapshot observatieprogramma.
De CLASS-observaties werden op de verschillende meetmomenten uitgevoerd door
Hadewych Bakkers, Melissa Be, Loes Burgers, Eveline van Buul, Lysanne van der Flier, Natasja
Hertog, Daphne Hoenjet, Nagila Koster, Daisy van ’t Land, Sharon Reshef, Mariel Schaeffers, Elisa
Somsen en Maaike Swinkels.
De snapshot observaties werden op de verschillende meetmomenten uitgevoerd door
Melissa Be, Stephanie van Bragt, Marlou Eppink, Margreet Haga, Danique Jacobsen, Judith
Koppelman, Daisy van ’t Land, Caroline Matthijsen, Dorine Meiboom, Imara van Zantwijk.
Ten slotte hecht ik er waarde aan om alle pedagogisch medewerkers en leerkrachten te
bedanken die ons gastvrij in hun klassen verwelkomden. De input, kritische vragen,
complimenten en feedback die velen van hen tijdens het onderzoek hebben gegeven is
onmisbaar voor die door mij zo zeer gewenste brug tussen wetenschap en werkveld.
Lotte Henrichs
Utrecht, April 2016
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Bijlage 1

Tabel 31: Codeerschema Snapshot observaties

Categorieën en codes in de snapshot observaties
CONTEXT
Zelfgekozen activiteit
Activiteit toegewezen door leerkracht
Routines (incl. eten en drinken)
PLAATS
Gehele groepsruimte
Themahoek
Leeshoek
WC of Verzorgingsruimte
Gang
Gymzaal
Binnenspeelplaats
Buitenspeelplaats
Overig
ACTIVITEIT
Gesprek
Gesprek tijdens instructie
Gesprek tijdens transitie
Gesprek tijdens eten en drinken
Voorlezen
Zelf lezen (of boekje bekijken)
Taalactiviteit
Ontluikende geletterdheid activiteit
Ontluikende gecijferdheid
Zingen
Creatieve activiteit (tekenen, kleuren, plakken, rijgen, verven, muziek)
Spel (exploreren, rollenspel, constructiespel, bordspel, puzzel, vrij spel overig)
Beeldscherm (computer en televisie)
Motorisch (dansen, rennen, klimmen, fietsen)
Transitie (wisselen activiteit, opruimen, dwalen, wachten)
Eten en drinken
Overig
GROEPERING
Hele groep
Middelgrote groep (tussen 5 en 10 kinderen)
Kleine groep (maximaal 5 kinderen)
Tweetal leerlingen
Dialoog met leerkracht
Alleen
BETROKKENHEID KIND
Actief betrokken, verbaal handelend
Actief betrokken, niet-verbaal handelend
Matig betrokken / afgeleid
Passief – niet verbaal of fysiek handelend, niet betrokken
BETROKKENHEID LEERKRACHT
Leidend, instruerend
Begeleidend (kind handelt actief)
Meespelend / meezingend
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Langslopend (op verschillende plaatsen)
Oog voor kind op afstand (op één plaats, kijkt regelmatig om zich heen)
Niet betrokken (geen oog voor activiteit focuskind)
Fysiek afwezig
INTERACTIE
Met leerkracht
Scaffolding
Didactisch
Geen inhoudelijke interactie
Met klasgenoot
Gezamenlijk doel
Geen gezamenlijk doel
Zowel met leerkracht als met klasgenoten (bijvoorbeeld in grote kring
Zelfstandig
Zelfsturend (actief bezig)
Afhankelijk (niet actief bezig, heeft ander nodig)
AAN HET WOORD
Leerkracht richt zich tot hele groep (incl. kleine groep waartoe focuskind niet
behoort)
Leerkracht richt zich tot kleine groep waartoe kind behoort
Balans: leerkracht en kinderen ongeveer even veel aan het woord
Stilte
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Bijlage 2

Tabel 32: Descriptieve statistieken van scores op CLASS op alle meetmomenten

Gemiddelde scores op CLASS
Peutercentra
Meetmoment 1
Meetmoment 2
Meetmoment 3
Groepen 1/2
Meetmoment 1
Meetmoment 2
Meetmoment 3
Meetmoment 4
Meetmoment 5
Meetmoment 6

Emotionele ondersteuning
M
(SD)
Range
4,74 (0,54) 3,50
5,44
4,88 (0,86) 3,40
6,06
5,16 (0,66) 4,0
6,67

Educatieve ondersteuning
M
(SD)
Range
3,47
(0,68) 2,13
4,50
3,80
(0,78) 2,40
5,25
3,47
(1,16) 2,08
6,42

Emotionele ondersteuning

Educatieve ondersteuning

4,92
5,07
4,96
4,91
5,07
4,91

3,75
3,28
3,28
3,18
3,34
3,40

(0,63)
(1,02)
(0,55)
(0,51)
(0,44)
(0,64)

3,75
2,83
3,67
3,75
4,00
2,89

6,13
6,08
6,17
6,42
6,17
5,92

(0,74)
(0,93)
(0,61)
(0,56)
(0,60)
(0,72)

2,58
1,75
2,17
2,17
1,92
1,92

5,42
4,75
4,67
5,17
4,67
5,00

Groepen 1/2
Groepsorganisatiea
Meetmoment 1
Meetmoment 2
5,18
(0,97) 3,17
6,42
Meetmoment 3
5,14
(0,61) 3,92
6,08
Meetmoment 4
4,96
(0,56) 3,92
6,33
Meetmoment 5
5,23
(0,43) 4,33
6,33
Meetmoment 6
4,98
(0,62) 2,92
6,25
a Het domein ‘Groepsorganisatie’ maakt alleen deel uit van de CLASS PreK versie. Deze is alleen in de
groepen 1/2 gebruikt.

Bijlage 3

Tabel 33: Descriptieve statistieken van categorie ‘activiteit’ tijdens snapshot observaties in peutercentra

Percentages activiteiten

M

(SD)

Range

Peutercentra meetmoment 1 (n=71)
spel (puzzel, bordspel, exploreren, fantasiespel, bouwen,
overig vrij spel)
transities /opruimen / dwalen / wachten
gesprek als hoofdactiviteit
creatieve activiteiten
taal- en rekenactiviteiten
motorische activiteit (dansen, rennen,, klimmen, fietsen)
overige activiteiten
eten en drinken
activiteit is zingen

24,84
19,71
14,40
11,25
7,69
6,77
5,54
4,50
4,37

(10,72)
(8,51)
(10,40)
(10,14)
(6,05)
(6,55)
(7,28)
(4,78)
(4,96)

0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
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47,06
46,67
38,89
45,00
25,00
21,21
35,29
17,24
20,00

beeldscherm activiteit (computer & tv)

-

-

Peutercentra meetmoment 2 (n=72)
spel (puzzel, bordspel, exploreren, fantasiespel, bouwen,
overig vrij spel)
transities /opruimen / dwalen / wachten
activiteit is gesprek
motorische activiteit (dansen, rennen,, klimmen, fietsen)
zingen
taal- en rekenactiviteiten
creatieve activiteiten
overige activiteiten

M

(SD)

27,94
17,06
15,51
10,21
6,73
6,71
6,56
3,69

(14,28)
(8,58)
(8,64)
(8,71)
(5,51)
(6,86)
(7,33)
(4,99)

Peutercentra meetmoment 3 (n=46)
transities /opruimen / dwalen / wachten
spel (puzzel, bordspel, exploreren, fantasiespel, bouwen,
overig vrij spel)
gesprek
taal- en rekenactiviteiten
motorische activiteit (dansen, rennen, klimmen, fietsen)
creatieve activiteiten
eten en drinken
activiteit is zingen
Luisteren naar instructie
overige activiteiten
beeldscherm activiteit (computer & tv)

65

Rang
e

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rang
M
(SD)
e
21,43 (10,37) 4,76

70,59
40,00
38,46
36,36
18,75
23,53
31,25
18,18

18,64 (11,09) 0,00

45,00

15,84
9,43
9,35
7,79
5,30
3,24
2,57
0,34
-

31,25
27,50
25,00
30,00
16,67
18,75
15,00
6,45
-

(8,12)
(6,63)
(7,89)
(7,60)
(4,72)
(3,62)
(3,65)
(1,37)
-

2,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

56,25

Tabel 34: Descriptieve statistieken van categorie ‘activiteit’ tijdens snapshot observaties in groepen 1/2

Percentages activiteiten
Groepen 1/2 meetmoment 1 (n=89)
transities /opruimen / dwalen / wachten
gesprek
spel (puzzel, bordspel, exploreren, fantasiespel, bouwen,
overig vrij spel)
taal- en rekenactiviteiten
creatieve activiteiten
motorische activiteit (dansen, rennen, klimmen, fietsen)
overige activiteiten
eten en drinken
activiteit is zingen
beeldscherm activiteit (computer & tv)

M

(SD)

Range

18,75 (8,27)
16,82 (8,67)

0,00 - 43,75
0,00 - 45,45

15,89
14,37
9,94
6,57
5,05
5,03
3,86
3,30

90,91
48,57
36,36
25,00
25,00
16,67
22,22
32,08

Groepen 1/2 meetmoment 2 (n=80)
transities /opruimen / dwalen / wachten
gesprek
spel (puzzel, bordspel, exploreren, fantasiespel, bouwen,
overig vrij spel)
taal- en rekenactiviteiten
motorische activiteit (dansen, rennen, klimmen, fietsen)
creatieve activiteiten
eten en drinken
overige activiteiten
zingen
beeldscherm activiteit (computer & tv)

M
(SD)
19,88 (9,94)
17,12 (8,89)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rang
e
0,00
0,00

15,98 (8,85)

0,00

47,50

12,37
6,63
5,52
3,73
3,27
2,02
0,09

(9,47)
(6,81)
(7,07)
(3,31)
(3,90)
(4,00)
(0,49)

38,10
33,33
26,67
17,39
15,00
14,29
3,70

Groepen 1/2 meetmoment 3 (n=103)
transities /opruimen / dwalen / wachten
gesprek
taal- en rekenactiviteiten
spel (puzzel, bordspel, exploreren, fantasiespel, bouwen,
overig vrij spel)
motorische activiteit (dansen, rennen, klimmen, fietsen)
luisteren naar instructie
creatieve activiteiten
eten en drinken
activiteit is zingen
beeldscherm activiteit (computer & tv)
overige activiteiten

M
19,88
17,12
15,98

(SD)
(9,94)
(8,89)
(8,85)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rang
e
0,00 0,00 0,00 -

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rang
M
(SD)
e
21,73 (12,68) 0,00
15,68 (10,73) 0,00
15,42 (8,49) 0,00
11,75 (10,55) 0,00

38,10
33,33
25,00
26,67
17,39
15,00
14,29
3,70

Groepen 1/2 meetmoment 4 (n=143)
activiteit is gesprek
taal- en rekenactiviteiten
transities /opruimen / dwalen / wachten
spel (puzzel, bordspel, exploreren, fantasiespel, bouwen,
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12,37
6,63
6,11
5,52
3,73
3,27
2,02
0,09

(13,51)
(10,60)
(9,66)
(6,64)
(6,02)
(3,87)
(4,46)
(6,68)

(9,47)
(6,81)
(7,08)
(7,07)
(3,31)
(3,90)
(4,00)
(0,49)

60,00
35,19

60,00
35,19
47,50

66,67
57,50
50,00
50,00

overig vrij spel)
motorische activiteit (dansen, rennen, klimmen, fietsen)
luisteren naar instructie
creatieve activiteiten
eten en drinken
activiteit is zingen
overige activiteiten10
beeldscherm activiteit (computer & tv)
Groepen 1/2 meetmoment 5 (n=75)
gesprek
transities /opruimen / dwalen / wachten
taal- en rekenactiviteiten
spel (puzzel, bordspel, exploreren, fantasiespel, bouwen,
overig vrij spel)
luisteren naar instructie
motorische activiteit (dansen, rennen, klimmen, fietsen)
creatieve activiteiten
eten en drinken
activiteit is zingen
beeldscherm activiteit (computer & tv)
overige activiteiten
Groepen 1/2 meetmoment 6 (n=83)
activiteit is gesprek
taal- en rekenactiviteiten
activiteit is spel (puzzel, bordspel, exploreren, fantasiespel,
bouwen, overig vrij spel)
transities /opruimen / dwalen / wachten
activiteit is luisteren naar instructie
creatieve activiteiten
motorische activiteit (dansen, rennen, klimmen, fietsen)
activiteit is zingen
eten en drinken
beeldscherm activiteit (computer & tv)
overige activiteiten

9,16
6,97
6,51
5,16
2,44
1,51
1,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rang
M
(SD)
e
21,58 (10,96) 2,53
18,45 (6,28) 3,45
17,30 (9,80) 0,00

50,00
29,79
45,65
27,27
22,50
20,83
18,18

(10,20)
(4,40)
(4,59)
(7,32)
(3,30)
(3,12)
(3,95)
(1,71)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rang
M
(SD)
e
29,79 (17,78) 0,00
14,83 (9,88) 0,00

38,75
22,50
19,05
26,25
13,75
15,00
15,00
10,00

(10,74)
(6,79)
(5,42)
(7,60)
(5,92)
(3,44)
(3,30)
(2,83)
(1,55)

36,96
35,71
25,00
24,05
21,62
14,29
13,75
18,75
11,25

13,36
5,63
5,29
5,27
3,83
2,86
1,94
0,61

14,78
13,12
6,83
5,50
5,45
3,43
3,05
0,71
0,63

(8,79)
(6,46)
(9,64)
(5,39)
(3,47)
(3,63)
(3,66)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

57,14
31,58
41,77

75,00
38,75

De categorie ‘overig’ betreft activiteiten die niet goed te plaatsen waren binnen de bestaande
categorieën. Als voorbeeld wordt genoemd kinderen die zelf fruit mogen fruit mogen schillen, of
touwtje springen buiten terwijl de leerkracht het touw vasthoudt maar verder geen inbreng
geeft.
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Bijlage 4: Beschrijving van OBIS (test voor ontluikende schoolvaardigheden)

OBIS onderdeel

Beschrijving

Schrijven

De test begint met proberen de eigen naam te schrijven (tekenen / krabbelen) op een vel papier. Hoe leesbaarder de
naam, hoe meer punten worden toegekend.
Hier wordt het kind gevraagd om plaatjes aan te wijzen die horen bij het door de testleider uitgesproken woord
(bijvoorbeeld de vork in een plaatje van een keuken).

Passieve woordenschat
Beginnende geletterdheid
Leesbegrip
Nazeggen van woorden
Rijmwoorden
Letters
Woorden
Voorlezen 1
Voorlezen 2
Rekenen
Rekenbegrip
Geheugen
Plaatjes-sommen
Getallen
Vormen
Sommen
Fonologische vaardigheden
Nazeggen
Rijmen
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Hier wordt gevraagd naar kennis van concepten rondom lezen en schrijven. Er wordt bijvoorbeeld in een plaatje
gevraagd om aan te wijzen waar iemand aan het schrijven is, waar een geschreven woord te zien is of er wordt
gevraagd waar een hoofdletter of een punt te zien is.
Hier wordt het kind gevraagd een door de testleider aangeboden woord na te zeggen.
Hier wordt het kind gevraagd “welk woord rijmt op …”. Het kind kiest uit vier opties.
Hier wordt het kind gevraagd de namen van letters uit te spreken.
Hier wordt het kind gevraagd om geschreven woorden aan te wijzen (konijn, huis, hond, etc.).
Bij een voldoende aantal goed hierboven wordt hier gevraagd om een aantal zinnen van een kort verhaaltje voor te
lezen.
Als voorlezen 1 helemaal goed is gegaan, wordt hier gevraagd om in een nieuw verhaaltje ontbrekende woorden in te
vullen, te kiezen uit vier opties.
Hier wordt het kind gevraagd om in een serie plaatjes de grootste, kleinste, meer, minder, langste en kortste aan te
wijzen.
Hier wordt gevraagd hoeveel appels (of ander voorwerp) er waren, nadat deze uit beeld zijn verdwenen.
Hier worden sommetjes met voorwerpen aangeboden. Bijvoorbeeld 2 ballen, nog 2 erbij. Het kind wordt gevraagd de
oplossing te geven.
Hier wordt het kind gevraagd om getallen te herkennen, oplopend van eenheden naar tientallen naar honderdtallen.
Hier wordt het kind gevraagd om vormen te herkennen.
Hier wordt het kind gevraagd sommen op te lossen, oplopend in moeilijkheidsgraad.
Hier wordt het kind gevraagd om zogenaamde ‘non-woorden’ na te zeggen. De woorden lijken wel op woorden uit
het Nederlands (de combinaties van klinkers en medeklinkers zijn gebruikelijk voor de Nederlandse taal).
Hier krijgt het kind eerst een doelwoord gepresenteerd (muis) en daarna de vraag: welk woord rijmt op muis? Er

worden plaatjes van drie antwoordmogelijkheden voorgelegd en het kind moet het plaatje van het rijmwoord
aanwijzen (huis).
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Bijlage 5: Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten voor relaties tussen proceskwaliteit (CLASS) en
kinduitkomsten (OBIS)

Math intercept-effecten peuters: Emotional Support 1= .15+, Instructional Support 1= -.34**
Math slope-effecten peuters: Instructional Support 2 = .34*
Math intercept-effecten kleuters: Emotional Support 1= .21+, Instructional Support 2= -.40**
Math slope-effecten kleuters: Instructional Support 2 = .41*
Model fit indices voor het model met Math en CLASS variabelen:
X2 =39.48, p>.05
RMSEA = 0.065
CFI = 0.957
TLI = 0.956
SRMR =0.108
Vocabulary intercept-effecten peuters: Instructional Support 2= -.27*
Vocabulary slope-effecten peuters: Instructional Support 2 = .28*
Vocabulary intercept-effecten kleuters: Instructional Support 2= -.34**
Vocabulary slope-effecten kleuters: Instructional Support 2 = .35*
Model fit indices voor het model met Vocabulary en CLASS variabelen:
X2 =51.261, p=.03
RMSEA = 0.077
CFI = 0.958
TLI = 0.948
SRMR =0.131
Reading intercept-effecten peuters: Instructional Support 1= -.19+, Instructional Support 2= -.31*
Reading intercept-effecten kleuters: Instructional Support 1= -.20+, Instructional Support 2= -.39**
X2 =37.038, p> .05
RMSEA = 0.075
CFI = 0.944
TLI = 0.933
SRMR =0.09
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