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Voorwoord 
 

Ieder kind verdient een mooie toekomst, een rijke ontwikkelcarrière helpt daarbij. Voor sommige 

kinderen is dat niet vanzelfsprekend. Juist voor die kinderen willen we het perspectief vergroten en daar 

al vroeg mee beginnen. Wij zetten ons in voor kansengelijkheid en geloven in de kracht van 

samenwerken. 

 

Schooljaar 2020/2021 was opnieuw een bijzonder en onzeker jaar. De coronacrisis heeft er voor 

gezorgd dat de kinderopvang en het onderwijs in het begin van 2021 opnieuw een tijd hun deuren 

hebben moeten sluiten. Door de gevolgen van de pandemie is er meer dan ooit aandacht voor 

kansen(on)gelijkheid. Voor de gemeente Arnhem en Stichting PAS was dit des te meer reden om de 

handen ineen te slaan. Er is noodopvang gerealiseerd voor kwetsbare kinderen met een 

ondersteuningsbehoefte en er zijn veel inspanningen verricht om alle kinderen in beeld te houden.  

 

Voor u ligt de tweede editie van de Monitor Kansengelijkheid. Deze monitor beoogt aandacht te 

besteden aan hetgeen dat Arnhem nodig heeft om de kansengelijkheid in de stad te bevorderen. 

Kansenongelijkheid is een complex vraagstuk. Verschillende schakels in de hele stad, zoals schakels 

in de jeugdzorg en op het gebied van armoedebestrijding leveren gezamenlijk haar bijdrage aan een 

passende oplossing. Onderwijs en opvang hebben een belangrijk aandeel in het vergroten van de 

kansengelijkheid in Arnhem. In deze publicatie wordt dan ook aandacht besteed aan hetgeen dat het 

onderwijs en de opvang kan bijdragen aan dit vraagstuk.  

 

De activiteiten van Stichting PAS omtrent het vergroten van de kansengelijkheid in de stad zijn 

ondergebracht in twee programmalijnen: Vroegsignalering & Educatie (VVE) en Doorontwikkelen & 

Vergroten perspectief (PO-VO). De activiteiten en beleidsafspraken worden binnen beide 

programmalijnen gemonitord en geëvalueerd. Dit is dit schooljaar gedaan aan de hand van de 

handreiking GOAB-monitor door Oberon en de CEB-groep (mei 2021). Deze handreiking kent drie 

domeinen: bereik, kwaliteit en opbrengsten van OAB-activiteiten. Hiermee zien we of de ingezette hulp 

en interventies t.b.v. kansengelijkheid resultaat hebben, en doen we aanbevelingen voor de toekomst. 

De uitkomsten worden gepubliceerd in de Monitor Kansengelijkheid. Op deze manier levert Stichting 

PAS haar bijdrage om de ontwikkelings- en onderwijskansen van de Arnhemse jeugd te verbeteren. 

 

De Monitor Kansengelijkheid is als volgt opgesteld: het eerste deel focust zich op de activiteiten rondom 

Vroegsignalering en Educatie (0-6 jaar). Dit onderdeel is onderverdeeld in twee hoofdstukken: 

voorschoolse educatie (hoofdstuk 1) en vroegschoolse educatie (hoofdstuk 2). Het tweede deel is 

gericht op de activiteiten omtrent Doorontwikkelen en Vergroten perspectief (4-14+ jaar). In dit deel van 

de monitor komen de cijfers en activiteiten rondom het onderwijsachterstandenbeleid (hoofdstuk 3), 

verlengde leertijd (hoofdstuk 4) specifieke doelgroepen (hoofdstuk 5) en de overgang van po naar vo 

(hoofdstuk 6) aan bod.  

 

Deze monitor kan niet gemaakt worden zonder het tijdig en zorgvuldig aanleveren van uiteenlopende 

gegevens door de partnerinstellingen: de OAB-scholen van Flores Onderwijs, Delta Scholengroep en 

de Ibn-i Sinaschool en de VVE-locaties van SPA, Skar, Partou, Twins en Het Kuikentje en de 

Jeugdgezondheidszorg (VGGM). Voor allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd: hartelijk dank 

daarvoor. Verder is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, zoals Sardes, het NRO en het CBS. 

Tot slot zijn diverse gegevens van het online statistisch zakboek ‘Arnhem in Cijfers’ gebruikt. Dit is in 

samenwerking met de gemeente Arnhem samengesteld.  

 

Stichting PAS  

Arnhem, december 2021 
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Samenvatting 
 

De tweede editie van de Monitor Kansengelijkheid is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 

voorschoolse educatie (hoofdstuk 1), vroegschoolse educatie (hoofdstuk 2), onderwijsachterstanden-

beleid (hoofdstuk 3), verlengde leertijd (hoofdstuk 4), specifieke doelgroepen (hoofdstuk 5) en po-vo 

(hoofdstuk 6). In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen uit de bovengenoemde 

hoofdstukken achtereenvolgens besproken.  

 

In hoofdstuk 1 wordt aandacht besteed aan het bereik en de opbrengsten van voorschoolse educatie in 

Arnhem. Allereerst worden de kwaliteitsafspraken omtrent voorschoolse educatie toegelicht. Deze 

afspraken hebben betrekking op bereik, VVE-tijd, doorgaande lijn, professionalisering en coaching en 

samenwerken met ouders. In dit hoofdstuk wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het VVE-bereik. 

In schooljaar 2020/2021 zijn er 501 doelgroeppeuters in Arnhem. Van deze groep doelgroeppeuters 

worden er 433 bereikt door een VVE-locatie in Arnhem. Het bereik doelgroeppeuters van 86 procent is 

gedaald ten opzichte van schooljaar 2019/2020. Toen was het bereik 92 procent. Over het algemeen is 

het bereik op wijkniveau dan ook afgenomen. In de wijken CSA, Elden-De Laar en Schuytgraaf-

Elderveld nam het bereik aanzienlijk af. In wijken waar het VVE-bereik over het algemeen laag is, zoals 

Malburgen en Presikhaaf bleef het bereik ongeveer gelijk. Het aandeel doelgroeppeuters dat 

doorstroomt naar OAB-scholen in Arnhem is in tegenstelling tot het VVE-bereik toegenomen. 47 procent 

van de doelgroepkinderen stroomde dit jaar door naar een OAB-school binnen de eigen wijk.  

 

In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan vroegschoolse educatie. Op de OAB-scholen zaten op 1 juli 

2021 in totaal 1.625 kleuters, waarvan 429 (26 procent) met een VVE-indicatie. Een jaar daarvoor 

werden op de OAB-scholen 513 (29,4 procent) doelgroepkleuters bereikt. Er is dus sprake van een 

kleine afname in het bereik van doelgroepkleuters op OAB-scholen. De OAB-scholen bereiken 77 

procent van het totale aantal doelgroepkleuters in Arnhem. Dit aandeel is een kleine afname met het 

schooljaar daarvoor (85 procent). De kinderen met een voorschoolse historie op OAB-scholen scoren 

op het gebied van taal beduidend hoger dan hun klasgenoten die geen VVE hebben gevolgd. Op het 

gebied van rekenen scoren deze leerlingen nagenoeg gelijk.  

 

In hoofdstuk 3 komt het onderwijsachterstandenbeleid in Arnhem aan bod. Het nieuwe model van het 

CBS voorspelt de verwachte onderwijsachterstand per school en per wijk. De voorspelde 

onderwijsachterstand wordt berekend door het CBS aan de hand van het opleidingsniveau van de vader 

en de moeder, het herkomstland van de moeder, de verblijfsduur van de moeder in Nederland, het 

gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school en of ouders in de schuldsanering zitten. Op 

basis van deze indicator worden 23 Arnhemse scholen (locaties) als OAB-school aangeduid. Deze 

scholen ontvangen geld vanuit de gemeente om onderwijsachterstanden te bestrijden. De 

onderwijsachterstanden zijn niet gelijk gespreid over de stad. In de wijken Malburgen (29,8 procent) en 

Presikhaaf (14,7 procent) is het aandeel onderwijsachterstanden het grootst. Dit was vorig schooljaar 

ook het geval. Vergeleken met vorig schooljaar is de concentratie doelgroepleerlingen iets toegenomen 

in de deelgebieden Noord-West, VKR en Noord-Oost.  

 

In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan de verlengde leertijd. Stichting PAS organiseert in het kader 

van de verlengde leertijd de Zomerschool en de Weekendschool voor leerlingen op de 23 OAB-scholen. 

Dit schooljaar namen 70 leerlingen een volledig schooljaar deel aan de Weekendschool. Het eerste 

leerjaar (groep 7) had 22 leerlingen, het tweede leerjaar (groep 8) had 21 leerlingen en het derde leerjaar 

(brugklas) had 17 leerlingen. In het schooljaar 2020/2021 hebben 60 leerlingen het jaar met een diploma 

afgerond. Tijdens de verlengde leertijd bij de Weekendschool kwamen de leerlingen in contact met 

verschillende beroepen uit het Arnhemse veld en konden zij nieuwe vaardigheden op doen tijdens 

workshops.  
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De Zomerschool in Arnhem had dit jaar 142 deelnemers. De doelgroep van de Zomerschool bestaat uit 

leerlingen uit groep 7 en 8 die in Arnhem naar school gaan. In de Zomerschool worden educatieve 

activiteiten in de ochtend gecombineerd met een verrijkend en gevarieerd programma in de middag. De 

leerlingen namen aan het begin en aan het einde van de Zomerschool een rekentoets af. Aan het einde 

van de Zomerschool scoorden de deelnemende leerlingen gemiddeld een 7,8. Dit is een toename ten 

opzichte van een gemiddelde van 5,8 bij de instaptoets. Ook verbeterde 88,9 procent van de leerlingen 

zijn of haar cijfer ten opzichte van de instaptoets.  

 

Hoofdstuk 5 besteedt aandacht aan de specifieke doelgroepen waarop het beleid van Stichting PAS 

zich richt. Denk hierbij aan Woonwagen-, Roma- en Sinti-kinderen en aan nieuwkomers. De 

intermediairs OWRS begeleiden Woonwagen, Roma- en Sinti-leerlingen in het primair en voortgezet 

onderwijs. In de gemeente Arnhem wonen in totaal 115 kinderen die onder de doelgroep van OWRS 

vallen. Het grootste deel van deze kinderen zijn woonwagenkinderen. Bijna de helft (44 procent) woont 

in een woonwagen. Een klein deel van de deze kinderen neemt deel aan de ondersteunende projecten 

Spel aan de wagen (5 procent) en Samen leren (10 procent). Dit zijn gezinsgerichte programma’s met 

als doel de interactie tussen ouder en kind te verbeteren. Verder krijgt een klein deel (5 procent) 

begeleiding op school en krijgt het grootste deel (79 procent) overige ondersteuning, zoals voorlichten 

en motiveren van ouders en kinderen, ouderbetrokkenheid bevorderen en aandacht voor de 

doorgaande lijn. 

 

De pilot nieuwkomers wordt begeleid door de coach nieuwkomers bij Stichting PAS. De pilot van het 

nazorgprogramma is gericht op het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn en daarmee het versterken 

van de onderwijskansen van de een leerling die als nieuwkomer is ingestroomd in het basisonderwijs. 

Vanaf de start van de pilot in februari tot aan de zomervakantie kwamen er vanuit 16 scholen 22 vragen 

binnen met betrekking tot de nieuwkomers. Er zijn in deze periode voor 13 leerlingen trajecten gestart 

en daarnaast bij verschillende scholen hulpvraagstukken rond nieuwkomers beantwoord. 

 

Tot slot komt in hoofdstuk 6 de doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs aan 

bod. In dit hoofdstuk ligt de focus op de op- en afstroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs ten 

opzichte van hun schooladvies gegeven in het primair onderwijs. Ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde, zitten bij de meerderheid van de Arnhemse basisscholen de leerlingen na drie jaar op het 

niveau van hun advies. Verder zijn er in Arnhem gemiddeld gezien minder scholen waarbij leerlingen 

bovengemiddeld afstromen. De op- of afstroom blijft daarom beperkt. Desalniettemin vindt in Arnhem 

de meeste afstroom voornamelijk plaatst bij de OAB-scholen. De afstroom is op deze scholen hoger 

dan gemiddeld 
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Deel 1 Voor- en vroegschoolse schoolse educatie 
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1 Voorschoolse educatie  
 

1.1 Inleiding 
Voorschoolse Educatie is onderdeel van het onderwijskansenbeleid van de overheid. Voorschoolse 

Educatie heeft als doel om doelgroeppeuters met een risico op een taal- en onderwijsachterstand beter 

voor te bereiden op de basisschool. Uitvoering vindt plaats op VVE-locaties. De VVE-locaties richten 

zich op de brede ontwikkelingsstimulering met extra taalaanbod en extra taalondersteuning voor 

doelgroeppeuters. De basisaanpak Actief Betrokken en Interactief taalonderwijs en de didactiek van 

Met Woorden in de Weer zijn hierbij de uitgangspunten. Doelgroeppeuters zijn peuters (2 tot 4 jaar) met 

laag opgeleide ouders en/of (het risico op) een (taal)achterstand.  

 

In samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en de gemeente 

Arnhem heeft Stichting PAS gegevens verzameld over het aantal afgegeven VVE-indicaties in Arnhem 

per wijk en per deelgebied. Peuters krijgen een VVE-indicatie vanwege een laag opleidingsniveau van 

de ouders, een taalachterstand, een sociaal-emotionele achterstand, belemmeringen in 

ontwikkelingsstimulering thuis of een combinatie van factoren. Dit is de Arnhemse doelgroepdefinitie. 

Gemiddeld zijn er in Arnhem 433 peuters van 2 tot 4 jaar met een verwijzing naar een VVE-locatie 

(populatie doelgroeppeuters). Dat is 14 procent van alle Arnhemse peuters. In Arnhem is nog een zeer 

kleine groep peuters met een VVE-indicatie zonder verwijzing. De belangrijkste reden is dat de ouders 

van deze peuters geen plaatsing bij een VVE-locatie willen. Ook deze peuters behoren tot de populatie 

doelgroeppeuters, maar zijn (nog) minder goed in beeld. 

 

De consultatiebureaus van VGGM en de logopedisten van Stichting PAS vervullen een belangrijke rol 

in signalering, indicatie en toeleiding naar VVE-locaties op basis van risicoregistratie. Op moment van 

aanmelding van een peuter bij een VVE-locatie is bekend of het kind een VVE-indicatie heeft, zodat 

direct met een gerichte aanpak gestart kan worden. Soms wordt pas duidelijk dat een kind baat heeft 

bij een VVE-indicatie als het al geplaatst is in de peuteropvang. Dit komt omdat kinderen nog zo jong 

zijn en de peutergroep vaak de eerste plek is buitenshuis waar kinderen bijna dagelijks in een groep 

met andere kinderen functioneren. Er zijn afspraken gemaakt hoe te handelen in deze situatie.1 

 

1.2 Spreiding locaties voorschoolse educatie  
De gemeente Arnhem heeft ruim 50 voorschoolse locaties waar kinderen met een VVE-indicatie kunnen 

worden geplaatst. Zo is er een stedelijke dekking van het VVE-aanbod. De organisaties SPA, Skar, 

Partou, Twins en Het Kuikentje bieden voorschoolse educatie aan in de gemeente Arnhem. De 

gemeente Arnhem kent de volgende VVE-voorzieningen voor peuters: 

 

1. VVE-basislocaties zijn locaties met een VVE-aanbod waar kinderen met een indicatie een 

passend aanbod en begeleiding krijgen en waar een rijke leeromgeving is gecreëerd. De 

ontwikkeling van peuters wordt op gestructureerde en samenhangende wijze gestimuleerd op het 

gebied van rekenen, taal, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze locaties staan 

doorgaans in wijken met relatief weinig doelgroepkinderen. 

2. VVE-intensieflocaties hebben aanvullende kwaliteitseisen ten opzichte van het aanbod bij de 

VVE-basislocaties. Deze locaties hebben in de regel minimaal 30 procent doelgroeppeuters2. De 

basis van het educatieve aanbod ligt in Actief Leren met extra taalaanbod (Met Woorden in de 

Weer/LOGO 3000). Daarnaast wordt er gewerkt met een kindobservatiemodel. Tevens wordt er 

een programma voor ouders georganiseerd. Er is sprake van een meer intensieve samenwerking 

met het basisonderwijs. 

 
1 Zie www.stichtingpas.nl voor meer informatie over signalering en toeleiding. 
2 Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem, maart 2015. 

http://www.stichtingpas.nl/


 

MonitorKansengelijkheid20202021 
 

 

10 

Tabel 1.1 Aantal basis- en intensief locaties per deelgebied 2020/20213 

deelgebied aantal basislocaties aantal intensieflocaties 

Noord-Oost 5 1 

Noord-West 4 1 

CSA 2 2 

Elden en De Laar 5 1 

Schuytgraaf en Elderveld 7 1 

Malburgen 2 5 

Presikhaaf 1 2 

VKR 4 1 

 

 

1.3 Kwaliteitsafspraken voorschoolse educatie  
Ten aanzien van het voorschoolse educatie beleid zijn prestatieafspraken met de gemeente Arnhem 

gemaakt. Dit zijn afspraken die betrekking hebben op het bereik van doelgroepkinderen en de 

groepsgrootte. Om de kansengelijkheid te bevorderen is er in Arnhem het ontwikkelrecht. De gemeente 

Arnhem streeft naar een voorschools aanbod voor alle peuters vanaf 2 jaar in Arnhem. Met de brede 

doelgroepdefinitie worden de doelgroeppeuters op basis van het opleidingsniveau van de ouders en de 

doelgroeppeuters met (het risico op) een (taal)achterstand gemonitord. Voor een goede uitvoering van 

de prestatieafspraken werkt Stichting PAS samen met de VVE-partners. Deze prestatieafspraken zijn 

gericht op: bereik, VVE-tijd, de doorgaande lijn, professionalisering en coaching en samenwerken met 

ouders.  

 

● Bereik: alle doelgroeppeuters en -kleuters worden bereikt met een VVE-programma 

De doelstelling met betrekking tot het bereik is gedefinieerd als de realisatie van 100 procent 

aanbod voor alle doelgroepkinderen en een bereik van 95% doelgroeppeuters op de VVE 

locaties. Een doelstelling van 100 procent aanbod betekent een uitbreiding van VVE naar 

locaties met doelgroepkinderen en een spreiding van voorschoolse educatie in Arnhem. 

 

● VVE-tijd: doelgroeppeuters gaan 640 uur per jaar naar een VVE-locatie4 

Het streven is dat doelgroepkinderen die naar de basisschool gaan gedurende een periode van 

minimaal één jaar een VVE-aanbod hebben gehad. De regering heeft ingezet op uitbreiding van 

VVE naar 640 uur per jaar, met ingang van 1 augustus 2020. De gemeente Arnhem heeft met 

de voorschoolse aanbieders de uitbreiding voor schooljaar 2020/2021 ingezet op minimaal 42 

weken (waarvan 2 weken in de zomervakantie), verspreid over minimaal 3 dagen per week en 

maximaal 6 uren per dag. Deze uren kunnen worden verspreid gedurende het jaar. Kinderen 

kunnen bijvoorbeeld in de zomervakantie deelnemen aan de VVE-zomerschool buiten de 

reguliere VVE-tijd.  

 

● Doorgaande lijn: doelgroeppeuters en -kleuters krijgen het vve-aanbod afgestemd in een 

doorgaande lijn 

Het management van de VVE-voorzieningen in de wijken werkt samen om de doorgaande lijn 

te bevorderen. Doelgroepkinderen stromen door naar een OAB-school. Dit is wenselijk omdat 

op deze OAB-scholen dezelfde lesmaterialen, zoals LOGO 3000 worden gebruikt als op VVE-

 
3 Zie www.stichtingpas.nl voor een volledig locatie-overzicht per wijk en per deelgebied. 
4 Vanaf 1 augustus 2020 wordt dit uitgebreid naar een aanbod van 16 uur voorschoolse educatie per week, oftewel 640 uur per 

jaar (zie: Ministerie van OC&W, kamerbrief ‘Investeren in onderwijskansen’, 31 januari 2018). De landelijke eis is 960 uur in de 

periode van 2,5 tot 4 jaar. In Arnhem kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar een VVE-locatie. Zij gaan dan minimaal 42 weken 

(waarvan 2 weken in de zomervakantie), verspreid over minimaal 3 dagen per week en maximaal 6 uren per dag. 

 

http://www.stichtingpas.nl/
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locaties. Peuters en kleuters op de VVE-locaties krijgen een gelijksoortig VVE-programma met 

als doel een doorgaande lijn te realiseren van voor- naar vroegschool. Er vindt een overdracht 

plaats over de ontwikkeling en begeleiding van het kind in de voorschool. 

 

● Professionalisering & coaching: VVE-medewerkers zijn deskundig op het gebied van VVE 

De pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de groepen 1 en 2 moeten deskundig 

zijn en blijven op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie. Eén van de manieren om 

deze deskundigheid te optimaliseren is (na)scholing. Ieder jaar worden met dit doel 

bijeenkomsten, cursussen en trainingen georganiseerd. Zij worden hierbij ondersteund en 

gecoacht door onder andere de logopedisten en de coaches passende kinderopvang. 

 

● Samenwerken met ouders: actieve betrokkenheid van ouders is één van de belangrijkste 

factoren  

Om de ontwikkeling en het schoolsucces van kinderen te vergroten gaan VVE-voorzieningen 

een samenwerking aan met ouders. Dit is een proces waarin betrokkenen (ouders, pedagogisch 

medewerkers, leerkrachten en directie) elkaar wederzijds ondersteunen en waarin ze hun 

bijdrage zoveel mogelijk afstemmen met als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van 

peuters en kleuters te bevorderen. Voor ouders van doelgroepkinderen worden gerichte 

activiteiten georganiseerd. Ook worden programma’s ingezet die afgestemd zijn op de 

behoeften en mogelijkheden van de ouders. 

 

1.4 Logopedische screening 
De logopedisten van Stichting PAS zijn actief op het gebied van vroegsignalering. Wanneer 

achterstanden en problemen op het gebied van spraak en taal vroeg worden gesignaleerd, kan 

ondersteuning vroeg worden ingezet. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan optimale 

ontwikkelingskansen voor het kind en kunnen leer- en ontwikkelingsproblemen worden voorkomen. De 

logopedisten worden ingeschakeld door het consultatiebureau wanneer er vragen zijn over de 

taal/spraakontwikkeling. Alle VVE-locaties worden regelmatig door de logopedisten van Stichting PAS 

bezocht. De logopedisten observeren de kinderen om de taalontwikkeling te volgen. Hierdoor zijn de 

contacten met ouders, medewerkers en overige ketenpartners goed verankerd in de wijk. De VVE-

intensieflocaties worden vaker bezocht dan de VVE-basislocaties. Pedagogisch medewerkers en/of 

coaches kunnen ook zelf een consult van de logopedist aanvragen. 

 

In totaal zijn er 717 peuters geobserveerd. Ongeveer de helft van de kinderen is geobserveerd op basis 

locaties en de andere helft is geobserveerd op intensief locaties. Bijna de helft (46 procent) van de 

geobserveerde peuters heeft een VVE-indicatie. Figuur 1.1 geeft een overzicht van de logopedische 

problemen waar de geobserveerde peuters mee te maken hebben. Het gaat in de meeste gevallen om 

een combinatie van taal- en spraakproblematiek.  
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Figuur 1.1 Aantal logopedische problemen in Arnhem 2020/2021 o.b.v. 717 observaties 

 
 

Dit jaar werden 132 peuters doorverwezen naar een logopedische praktijk (figuur 1.2). Dit is ongeveer 

een vijfde deel van de geobserveerde peuters. Dit betreft peuters die op een VVE-locatie zijn 

ingeschreven die op een vaste basis worden geobserveerd. Dit is minder dan in het voorgaande 

schooljaar. Het sluiten van de VVE-locaties als gevolg van de lockdown aan het begin van 2021 is een 

mogelijke oorzaak van deze daling. De meeste verwijzingen naar een logopedische praktijk vinden 

plaats in Malburgen en Presikhaaf, al is het aantal sterk afgenomen in de afgelopen vier jaar. Dit komt 

doordat consultatiebureaus kinderen steeds vaker direct doorverwijzen. Verder zijn de logopedisten 

vanwege de coronacrisis het afgelopen jaar minder op de locaties geweest.  

 

Figuur 1.2 Aantal verwijzingen naar een logopedische praktijk in Arnhem 2017/2018 t/m 2020/2021  

 
 

Figuur 1.3 Verwijzingen naar een logopedische praktijk per deelgebied, 2017/2018 t/m 2020/2021 
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Een klein deel van de geobserveerde kinderen krijgt een verwijzing naar specialistische zorg (4 procent). 

Dit aandeel is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar (figuur 1.4). Deze peuters zitten met 

name in Malburgen en Presikhaaf op een VVE-locatie (figuur 1.5). De aantallen zijn in de afgelopen 

jaren in de meeste deelgebieden afgenomen. Een mogelijke verklaring is dat consultatiebureaus 

kinderen steeds vaker doorverwijzen. En dat er vaker hulp wordt ingeroepen van ambulant begeleiders. 

In wijken waar de verwijzingen wel zijn toegenomen kan dit verklaard worden door een mogelijke 

inhaalslag die gemaakt is als gevolg van de coronacrisis.  

 

Figuur 1.4 Aantal verwijzingen naar specialistische zorg in Arnhem 2017/2018 t/m 2020/2021  

 
 

Figuur 1.5 Verwijzingen naar specialistische zorg per deelgebied, 2017/2018 t/m 2020/2021 

 

 

1.5 Passende kinderopvang 
Sinds januari 2017 wordt in Arnhem gebouwd aan de implementatie van passende kinderopvang. Deze 

implementatie heeft in eerste instantie vorm gekregen middels het project ‘Het kind voorop. Op weg 

naar passende kinderopvang’. Inmiddels is passende kinderopvang de projectfase voorbij en structureel 

onderdeel van het Arnhems stedelijk beleid ‘Kansengelijkheid en Inclusie’.  

 

Passende kinderopvang richt zich op alle VVE-locaties in Arnhem. Bij de implementatie zijn betrokken: 

de gemeente Arnhem, Stichting PAS, de kinderopvangorganisaties SPA, Skar, Partou en Twins, het 

Sociaal Wijkteam, de Jeugdgezondheidszorg en de zorgaanbieders Kentalis, Entrea Lindenhout, 

Driestroom en Kluppluz.  
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De gezamenlijk gedragen missie luidt als volgt: 

 

Alle kinderen in Arnhem kunnen binnen de kinderopvang in hun eigen leefomgeving de professionele 

ondersteuning en begeleiding krijgen die zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, in 

intensieve samenwerking met ouders en in doorgaande lijn met het onderwijs. 

 

Hieraan ligt de volgende visie ten grondslag: 

 

o Inclusie: alle kinderen horen erbij  

o Kansengelijkheid: Ieder kind dient de ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteuning te krijgen 

die het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen met het oog op toekomstig onderwijs 

o Ouders centraal: De ouders zijn de belangrijkste begeleiders van hun kind. 

 

In de monitor passende kinderopvang staan kinderen die VVE hebben bij plaatsing, of gedurende 

plaatsing VVE krijgen, en kinderen waarbij de coach passende kinderopvang wordt betrokken en dus 

een kindgebonden traject wordt ingezet. Van een kind-gebonden traject is sprake wanneer een kind 

specifiek gevolgd wordt in ontwikkeling middels gerichte observaties, doelgericht handelen, gesprekken 

met ouders, afstemming met het netwerk, eventueel inzet extra taakuren, ambulante begeleiding 

passende kinderopvang etc. De coach passende kinderopvang is in dit geval altijd betrokken in goede 

afstemming met de pedagogisch medewerker waarbij onderling de taken worden afgestemd vanuit de 

coachende rol van de coach passende kinderopvang. Het doel van de monitor is (gezamenlijke) reflectie 

op ingezette ondersteunings- en begeleidingstrajecten door de coaches passende kinderopvang. 

Daarnaast levert de monitor feitelijke gegevens op met betrekking tot de inzet van ondersteuning en 

begeleiding en de uitstroom. 

 

In totaal zijn er in de periode januari 2021 tot juli 2021 656 kinderen in de monitor opgenomen door de 

coaches passende kinderopvang, waarvan ruim driekwart (77 procent) met een VVE-indicatie. 

  

Figuur 1.6 Aantal kinderen dat deelneemt aan een kind gebonden traject, januari - juni 2021 (N=656) 
 

 
 

Om kinderen passende ondersteuning te kunnen bieden, wordt de hulp ingeschakeld van professionals. 

Voor 55 procent van de kinderen wordt een kindgebonden traject ingezet waarbij de coach passende 

kinderopvang betrokken is. Bij 39 procent wordt een logopedist van Stichting PAS ingezet en bij 21 

procent een jeugdverpleegkundige. Bij een klein deel (13 procent) van de kinderen is een wijkcoach 

betrokken. 
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Figuur 1.7 Inzet professional, januari - juni 2021 (N=656) 

 
Bij enkele kinderen die zijn opgenomen in de monitor wordt het ambulante team passende kinderopvang 

ingeschakeld. Bij 12 procent van de kinderen (78 kinderen) gebeurt dit op de groep en bij 3 procent (20 

kinderen) is dit (ook) thuis. 

 
Figuur 1.8 Aantal begeleide kinderen ambulante hulp, januari - juni 2021 (N=656) 

 
 

Voor kinderen die in een begeleidingstraject zitten zijn één of meerdere hulpvragen opgesteld (zie figuur 

1.9). De eerste hulpvraag van kinderen voor wie een kindgebonden traject wordt opgestart is gericht op 

taal/spraak. Dit is ook de belangrijkste indicatie voor een VVE-indicatie. Verder zijn gezinsfactoren, 

externaliserend gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling ook hulpvragen die regelmatig voorkomen.  

 

Figuur 1.9 Hulpvragen begeleide kinderen, januari - juni 2021 (N=656)
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1.6 Bereik doelgroeppeuters 
VVE is belangrijk voor de voorbereiding op de basisschool voor peuters. Doelgroeppeuters in Arnhem 

zijn peuters van 2 tot 4 jaar met laag opgeleide ouders en/of peuters met (het risico op) een achterstand 

in de (taal)ontwikkeling. Het doel van de gemeente Arnhem is om zoveel mogelijk peuters uit deze 

doelgroep in beeld te hebben bij een VVE-locatie. In bijlage 1 staat een overzicht van de VVE-locaties 

in de stad (bron: gemeente Arnhem). 

 

Figuur 1.10 geeft het aantal peuters in Arnhem5, het aantal doelgroeppeuters in Arnhem6 en het aantal 

geplaatste (doelgroep)peuters op de VVE-locaties weer. In 2020/2021 zijn er 3.070 peuters in Arnhem, 

waarvan ruim 50 procent (1.642) een VVE-locatie bezoekt. Van de 501 doelgroeppeuters in Arnhem 

bezoekt 86 procent (433) een VVE-locatie. Het bereik van doelgroeppeuters is 86 procent. Dit is een 

afname ten opzichte van een jaar eerder (92 procent). Een mogelijke oorzaak van deze afname is het 

sluiten van de VVE-locaties gedurende de lockdown(s) in de coronacrisis. Het bereik in percentages 

staat in figuur 1.11. 

 

Figuur 1.10 Bereik doelgroeppeuters VVE-locaties, 2018/2019 t/m 2020/2021 

 
 

Figuur 1.11 Bereik doelgroeppeuters VVE-locaties, 2018/2019 t/m 2020/2021 

 
 

Het komt wel eens voor dat kinderen op een wachtlijst moeten worden gezet, omdat de locatie op dat 

moment (nog) geen plek kan bieden. In Arnhem staan in 2020/2021 gemiddeld 5 doelgroeppeuters van 

2 jaar of ouder op een wachtlijst. Dit is aanzienlijk minder dan in 2019/2020 (gemiddeld 12). 

 

Met de Gelrepas komen ouders in aanmerking voor een lager tarief voor voorschoolse voorzieningen. 

Op de intensieflocaties maakt 39 procent van de peuters gebruik van deze pas. Op de basislocaties is 

dat ongeveer 12 procent. Dit is ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor. 

 

  

 
5 Het aantal peuters in Arnhem is een berekening van het gemiddeld aantal peuters (2-4 jaar) in Arnhem op 1 oktober 2020 en 

1 januari, 1 april en 1 juli 2021 (bron: gemeente Arnhem, Basisregistratie Personen).  
6 Het aantal doelgroeppeuters in Arnhem is een berekening van het gemiddeld aantal peuters (2-4 jaar) in Arnhem met een 
VVE-verwijzing (afgegeven door de consultatiebureaus) op 1 oktober 2020 en 1 januari, 1 april en 1 juli 2021 (bron: VGGM). 
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1.7 Bereik Arnhemse wijken 
Het VVE-bereik van doelgroep peuters varieert per deelgebied in Arnhem. Zo is het bereik in Noord-

West een stuk hoger is dan het bereik in Presikhaaf. Tabel 1.2 geeft een overzicht van het gemiddeld 

aantal (geplaatste) (doelgroep)peuters per deelgebied in de gemeente Arnhem. De eerste twee 

kolommen geven per deelgebied een beeld van de populatie peuters en het aantal geplaatste peuters 

op een VVE-locatie. In de derde en vierde kolom staan de populatie doelgroeppeuters en het aantal 

geplaatste doelgroeppeuters op een VVE-locatie.  

 

Het bereik per deelgebied is vervolgens in beeld gebracht door het aantal VVE-verwijzingen in deze wijk 

door het aantal kinderen in een wijk te delen. Op deze manier is een schatting gemaakt van het bereik 

per deelgebied.  

 

In Arnhem Noord-Oost is het bereik iets meer dan 100 procent. Dat betekent dat er hier meer 

doelgroeppeuters op een VVE-locatie zitten dan je op basis van de gegevens van het consultatiebureau 

mag verwachten. De absolute getallen laten een relativering zien. Het gaat hierbij om kleine aantallen 

peuters die waarschijnlijk van buiten het deelgebied naar een VVE-locatie gaan. 

 

In Presikhaaf is net als in voorgaande jaren het bereik relatief laag (74 procent). In Malburgen is het 

bereik gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar (85 procent). Het is opvallend dat het bereik is 

afgenomen in Schuytgraaf en Elderveld (van 99 procent naar 82 procent), Elden en De Laar (van 91 

procent naar 76 procent) en CSA (van >100 procent naar 90 procent). 

 

Tabel 1.2 Peuters en doelgroeppeuters per deelgebied, 2019/2020 en 2020/2021 

deelgebied 

populatie 
peuters 

geplaatste 
peuters 

populatie 
doelgroep- peuters 

geplaatste 
doelgroep- peuters 

bereik 

19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 

CSA 179 172 97 73 26 30 33 27 >100% 90% 

Elden & De Laar 316 286 306 205 43 41 39 31 91% 76% 

Malburgen 473 494 297 282 152 166 129 141 85% 85% 

Noord-Oost 411 387 255 251 28 25 42 45 >100% >100% 

Noord-West 440 449 209 178 24 29 25 29 >100% 100% 

Presikhaaf 334 329 141 131 102 93 74 69 72% 74% 

VKR 376 347 247 192 47 49 42 35 89% 71% 

Schuytgraaf & 
Elderveld 

632 615 367 330 66 68 65 56 99% 82% 

Totaal 
(Arnhem) 

3.160 3.070 1.918 1.642 488 501 447 433 92% 86% 
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Op basis van de VVE-verwijzingen afgegeven door de consultatiebureaus is een verdeling van het 

aandeel doelgroeppeuters te maken naar deelgebied en ten opzichte van alle peuters binnen het 

deelgebied (zie tabel 1.3).  

 

Van alle doelgroeppeuters in Arnhem komen relatief veel doelgroeppeuters uit Malburgen (33 procent) 

en Presikhaaf (19 procent). Het kleinste aandeel doelgroeppeuters zit in Noord-Oost (5 procent), Noord-

West (6 procent) en CSA (6 procent).  

 

Als de numerieke aantallen worden afgezet tegen het aantal peuters binnen het deelgebied dan is te 

zien dat er juist relatief veel doelgroeppeuters in CSA wonen (17 procent), maar ook in Malburgen (34 

procent) en Presikhaaf (28 procent). Deze percentages zijn redelijk vergelijkbaar met die van het jaar 

daarvoor. 

 

Tabel 1.3 Verdeling doelgroeppeuters naar deelgebied en aandeel doelgroeppeuters per deelgebied, 2019/2020 

en 2020/2021 

deelgebied verdeling doelgroeppeuters in Arnhem % doelgroeppeuters per deelgebied 

  19/20 20/21 19/20 20/21 

CSA 5,3% 6,0% 14,5% 17,4% 

Elden & De Laar 8,8% 8,2% 13,5% 14,3% 

Malburgen 31,1% 33,1% 32,1% 33,6% 

Noord-Oost 5,8% 5,0% 6,9% 6,5% 

Noord-West 4,9% 5,8% 5,5% 6,5% 

Presikhaaf 21% 18,6% 30,7% 28,3% 

VKR 9,6% 9,8% 12,5% 14,1% 

Schuytgraaf & 
Elderveld 

13,5% 13,6% 10,4% 11,1% 

totaal (Arnhem) 100% 100% 15,8% 16,7% 

 

 

1.8 VVE-Zomerschool  
Tijdens de zomervakantie biedt de Zomerschool VVE twee weken een taalrijke leeromgeving op een 

VVE-locatie in Arnhem. In de zomer van 2021 is hier extra op ingezet om (verdere) achterstanden als 

gevolg van de coronacrisis tegen te gaan. De kinderopvangorganisaties hebben met elkaar 

samengewerkt waardoor kinderen van 30 locaties konden deelnemen. Dit is een duidelijke toename ten 

opzichte van 2020 (21 locaties). De Zomerschool VVE was 2 of 3 weken geopend. Er zijn 203 peuters 

en 15 kleuters bereikt. Dit is een afname ten opzichte van vorig jaar, toen werden er 291 peuters en 86 

kleuters bereikt. Niet alle locaties die deelnamen waren fysiek geopend tijdens de Zomerschool. Als 

gevolg hiervan wordt een onderscheid gemaakt tussen deelnemende locaties en fysieke locaties. 

Sommige locaties deden wel mee, maar waren niet fysiek geopend. Kinderen van deze locaties namen 

deel aan de Zomerschool op een andere locatie. 
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Figuur 1.12 aantal deelnemende locaties VVE  

 
 

1.9 Doorgaande lijn van voor- naar vroegschools 
De gemeente Arnhem telt in 2019/2020 21 OAB-scholen, verdeeld over 23 locaties. Om een 

doorgaande lijn te bevorderen tussen voorschoolse en vroegschoolse voorzieningen, werkt het 

management van de VVE-voorzieningen in de wijken samen. Het streven is om doelgroepkinderen van 

een VVE-locatie door te laten stromen naar een OAB-school. Op OAB-scholen wordt namelijk gebruik 

gemaakt van dezelfde lesmaterialen als op VVE-locaties. Dit bevordert de doorgaande lijn. Peuters en 

kleuters op de VVE-locaties krijgen dan een gelijksoortig VVE-programma, met als doel een doorgaande 

lijn te realiseren van voor- naar vroegschools. Op deze manier vindt overdracht plaats over de 

ontwikkeling en begeleiding van het kind in de voorschool. 

 

In tabel 1.4 staat de uitstroom van doelgroepkinderen in 2019/2020 en van 2020/2021. Hierbij is een 

onderscheid gemaakt naar uitstroom binnen en buiten de wijk. Bovendien is onderscheid gemaakt 

tussen uitstroom naar een OAB-school en een niet-OAB school. Het aandeel uitgestroomde 

doelgroepkinderen naar een OAB-school is in dit schooljaar afgenomen.7 In 2020/2021 stroomt 59 

procent van de doelgroepkinderen door naar een OAB-school (het jaar daarvoor was dit 41 procent). 

De OAB-scholen op basis van de nieuwe indicator voor onderwijsachterstand (zie hoofdstuk 3 voor een 

toelichting), zijn hierin sinds 2019/2020 meegenomen.  

 

Op wijkniveau zijn grote verschillen ten opzichte van vorig schooljaar zichtbaar wat betreft de uitstroom. 

Deze verschillen zijn vooral te verklaren door de aan- of afwezigheid van een OAB-school binnen de 

wijk. In De Laar, Elderveld, Rijkerswoerd, Vredenburg/Kronenburg en Schuytgraaf is het aandeel 

kinderen dat naar een OAB-school binnen de wijk gaat aanzienlijk toegenomen als gevolg van de 

nieuwe indicator voor onderwijsachterstand. In voorgaande jaren was in deze wijken geen OAB-school 

gevestigd, terwijl dit nu wel het geval is.  

 

In Malburgen Oost (Zuid), Malburgen Oost (Noord) en in Malburgen-West is het percentage 

doelgroepkinderen dat doorstroomt naar een OAB-school binnen de wijk toegenomen. In Presikhaaf 

Oost zijn meer doelgroepkinderen doorgestroomd naar een OAB-school buiten de wijk. 

 

 
  

 
7 Het aantal uitgestroomde kinderen is afgenomen als het gevolg van het ontbreken van uitstroomgegevens bij voorschoolse 
locaties.  
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Tabel 1.4 Uitstroom doelgroeppeuters vanuit de VVE-locaties naar het basisonderwijs per wijk en per 
deelgebied, 2019/2020 en 2020/2021 

  

scholen in de wijk scholen buiten de wijk  anders* 
aantal  

doelgroep- 
kinderen 

OAB niet-OAB OAB niet-OAB     

19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 

Centrum 66% - 0% - 6% - 6% - 22% - 32 <5 

Arnhemse Broek - - -  - - - - - - - <5 <5 

Spijkerkwartier 0% - 0% - 29% - 29% - 14% - 7 <5 

totaal CSA 54% 0% 5% 50% 10% 25% 10% 0% 21% 25% 39 <5 

Elden - - - - - - - - - - <5 <5 

De Laar 0% 58% 50% 17% 0% 8% 32% 0% 18% 8% 22 24 

totaal Elden & De Laar 0% 52% 50% 26% 4% 7% 29% 0% 17% 7% 24 27 

Malburgen Oost (Noord) 56% 90% 6% 0% 25% 0% 6% 0% 6% 10% 16 10 

Malburgen Oost (Zuid) 42% 57% 0% 2% 0% 27% 2% 2% 56% 13% 86 56 

Malburgen West 75% 94% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 13% 6% 16 16 

totaal Malburgen 48% 68% 1% 1% 3% 18% 4% 1% 43% 11% 118 82 

Alteveer/Cranevelt - - - - - - - - - - <5 <5 

Geitenkamp 45% 44% 0% 0% 5% 0% 32% 11% 18% 44% 22 9 

Velperweg e.o. 0% - 60% - 0% - 0% - 40% - 10 <5 

totaal Noord-Oost 31% 40% 19% 0% 3% 0% 22% 10% 25% 50% 32 10 

Burgemeesterswijk/Hoogkamp 0% - 100% - 0% - 0% - 0% - 5 <5 

Heijenoord - - - - - - - - - - <5 <5 

Klarendal 50% 10% 0% 0% 0% 0% 40% 70% 10% 20% 10 10 

St. Marten 0% 0% 17% 100% 0% 0% 67% 0% 17% 0% 6 <5 

totaal Noord-West 21% 7% 33% 29% 0% 0% 38% 50% 8% 14% 24 14 

Presikhaaf Oost 53% 13% 0% 13% 13% 38% 5% 13% 29% 19% 38 16 

Presikhaaf West 81% 53% 0% 0% 3% 0% 0% 53% 16% 24% 31 17 

totaal Presikhaaf 65% 33% 0% 6% 9% 18% 3% 33% 23% 21% 69 33 

Rijkerswoerd 0% 25% 85% 33% 0% 17% 0% 8% 15% 17% 13 12 

Vredenburg/Kronenburg 0% 46% 55% 0% 0% 38% 18% 0% 27% 15% 11 13 

totaal VKR 0% 36% 71% 16% 0% 28% 8% 4% 21% 16% 24 25 

Schuytgraaf 0% 21% 56% 56% 4% 0% 26% 6% 15% 18% 27 34 

Elderveld 0% 80% 61% 0% 0% 0% 17% 0% 22% 20% 18 20 

totaal Schuytgraaf & 
Elderveld 

0% 43% 58% 36% 2% 0% 22% 4% 18% 19% 45 53 

totaal (Arnhem) 41% 47% 19% 18% 0% 12% 12% 3% 27% 19% 375 249 

*Peuters die bijvoorbeeld zijn uitgestroomd naar een andere VVE-locatie, psz/kdv, s(b)o of zijn verhuisd naar een andere 
gemeente. 
 



 

MonitorKansengelijkheid20202021 
 

 

21 

2 Vroegschoolse educatie (4 - 6 jaar) 
 

2.1 Inleiding 
Vroegschoolse educatie heeft als doel om kinderen met een risico op een taal- of onderwijsachterstand 

ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Doelgroepkleuters zijn kleuters 

(4 tot 6 jaar) die instromen met een VVE-indicatie. De OAB-scholen bieden intensief onderwijs en 

begeleiding aan jonge kinderen om onderwijsachterstanden (met specifieke aandacht voor 

taalachterstanden) te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Om een doorgaande leerlijn zoveel 

mogelijk te kunnen bevorderen, werken de voorschoolse voorzieningen voor peuteropvang en de OAB-

scholen intensief met elkaar samen.  

 

De gemeente Arnhem telt in 2019/2020 21 OAB-scholen, verdeeld over 23 locaties.8 Om de doelgroep 

te kunnen blijven monitoren wordt bij aanmelding van een kleuter of een kind een VVE-indicatie had. 

Hiervoor heeft Stichting PAS samen met gemeente Arnhem, haar voorschoolse partners en Arnhemse 

basisscholen een overdrachtsformulier opgesteld.  

 

2.2 Bereik doelgroepkleuters9 
Op 1 juli 2021 zaten er 3.313 kleuters op alle Arnhemse basisscholen, waarvan 556 (17 procent) 

doelgroepkleuters op basis van de geregistreerde VVE-indicaties. Van 714 kleuters (22 procent) is 

overigens niet bekend of ze een VVE-indicatie hebben. 

 

Op de 22 OAB-scholen (gegevens van één OAB-school ontbreken) zaten op 1 juli 2021 in totaal 1.625 

kleuters, waarvan 429 (26 procent) met een VVE-indicatie. Een jaar daarvoor werden op de (toen nog) 

24 OAB-scholen 513 (30 procent) doelgroepkleuters bereikt. Er is dus sprake van een kleine afname in 

het bereik van doelgroepkleuters op OAB-scholen.  

 

De OAB-scholen bereiken 77 procent (429/556) (zie figuur 2.1) van het totale aantal doelgroepkleuters 

in Arnhem. Dit aandeel is een kleine afname met het schooljaar daarvoor (85 procent). Dit kan samen 

hangen met grote het aandeel kinderen waarvan onbekend is of hij of zij een VVE-indicatie hebben ten 

opzichte van vorig jaar.  

 

In bijna alle deelgebieden is het bereik toegenomen. Alleen in VKR is het bereik van doelgroepkleuters 

afgenomen. Ook in Malburgen is het bereik van doelgroepkleuters in lichte mate afgenomen. In de 

deelgebieden Elden & De Laar en Schuytgraaf & Elderveld stijgt het bereik van doelgroepkleuters nog 

steeds, omdat daar voorheen geen OAB-scholen stonden. 

 

Van alle Arnhemse doelgroepkleuters worden er 126 (13 procent) niet bereikt met VVE. Deze kinderen 

gaan dus naar een niet-OAB-school. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
8 Twee OAB-scholen hebben twee locaties. In plaats van 21 OAB-scholen spreken we in dit rapport dus van 23 OAB-scholen in 
schooljaar 2020/2021. 
9 In dit hoofdstuk ontbreken de gegevens van vier basisscholen (waarvan één OAB-school). Daarom zijn niet alle gegevens één 

op één vergelijkbaar met die van vorig schooljaar. 
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Figuur 2.1 bereik doelgroepkleuters, 2019/2020 en 2020/2021 

 
 

2.3 Doorgaande lijn naar basisonderwijs 
Tabel 2.2 geeft de gegevens weer van de kleuters die in de schooljaren 2016/2017 tot en met 2020/2021 

instroomden bij de OAB-scholen. In het schooljaar 2020/2021 stroomden in totaal 637 nieuwe kleuters 

door naar de 22 OAB-scholen10, waarvan 156 doelgroepkleuters (24 procent) met een VVE-indicatie. 

Dit is een afname ten opzichte van het jaar daarvoor.  

 
Tabel 2.1 Instroom van nieuwe kleuters en doelgroepkleuters op alle OAB-scholen, 2016/2017 t/m 2020/2021 
(peildatum: 1 juli) 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

aantal OAB-scholen/locaties 14 13 13 24 22 

aantal kleuters  495 323 374 828 637 

aantal doelgroepkleuters 120 67 66 217 156 

% doelgroepkleuters 24% 21% 18% 26% 24% 

 

 

Figuur 2.2 geeft de voorschoolse geschiedenis weer van de doelgroepkleuters die in de schooljaren 

2016/2017 t/m 2020/2021 bij de OAB-scholen instroomden. Van alle ingestroomde doelgroepkleuters 

(dus kleuters met een VVE-indicatie) op de OAB-scholen heeft 87 procent een VVE-locatie bezocht. Dit 

is een kleine afname ten opzichte van vorig jaar. Toen had 93 procent een VVE-locatie bezocht, maar 

nog altijd een sterke toename ten opzichte van de voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring is de 

invoering van het ontwikkelrecht. Daarnaast zijn doelgroepkleuters nu gedefinieerd als ‘kleuters met en 

VVE-indicatie’. Voorheen waren dit ‘kleuters met een leerlinggewicht’. Een klein deel van de kleuters 

(20 kleuters) heeft een reguliere peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht voor de 

basisschoolperiode. 
 
 
 

 
10 Eén van de 23 OAB-scholen heeft geen gegevens voor dit onderdeel aangeleverd. 
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Figuur 2.2 Voorschoolse geschiedenis van doelgroepkleuters, 2016/2017 t/m 2020/2021 
 

 

 

2.4 Opbrengsten VVE 
Vanaf 1 augustus 2022 mogen scholen binnen het leerlingvolgsysteem voor kleuters geen gebruik meer 

maken van schoolse LVS-toetsen. Jaarlijks brachten we de opbrengsten van VVE in beeld aan de hand 

van de resultaten op de kleutertoetsen taal en rekenen (E1/E2). In Arnhem is besloten dat de 

basisscholen per schooljaar 2020/2021 geen kleutertoetsen meer hoeven af te nemen (tot 1 augustus 

2022 mag dit dus nog wel).  

 

Vanaf dit schooljaar (2020/2021) worden de VVE-opbrengsten gemonitord a.d.h.v. de resultaten van de 

leerlingen van groep 3 op de DMT (M3) en de rekentoets (M3). In overleg met de Arnhemse 

schoolbesturen PO en de gemeente Arnhem is afgesproken dat alle scholen deze toetsen per 

schooljaar 2020/2021 dienen af te nemen, zodat deze in de toekomst benut kunnen worden voor de 

Monitor Kansengelijkheid.  

 

Om de resultaten van VVE in beeld te brengen zijn de toetsresultaten11 van leerlingen in groep 3 

gekoppeld aan hun VVE-historie. Stichting PAS heeft een datamodel ontwikkeld waarbij de benodigde 

gegevens nauwkeurig geanalyseerd worden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen vier 

groepen leerlingen: VVE-kinderen (met doorstroom OAB vs. niet-OAB) en niet-VVE-kinderen (met 

doorstroom OAB vs. niet-OAB). Van de VVE-kinderen zijn alleen de resultaten van de kinderen die 

minimaal één jaar VVE-aanbod hebben gehad meegenomen. 

 

Uit de resultaten blijkt dat dat de gemiddelde vaardigheidsscores van elkaar afwijken. Dit geldt zowel 

voor taal als voor rekenen (zie figuren 2.3 en 2.4). Kinderen op OAB-scholen scoren gemiddeld lager 

dan kinderen op niet-OAB scholen (ongeacht VVE-aanbod). Een mogelijke verklaring hiervoor zit in de 

populatie van de school en de omgevingskenmerken van deze kinderen. 

 

Op de OAB-scholen scoren kinderen met of zonder voorschoolse historie nagenoeg gelijk op rekenen, 

hoewel kinderen die VVE hebben gevolgd ietwat hoger scoren dan kinderen die geen VVE hebben 

gevolgd. Dit geldt ook voor de rekenscores voor de kinderen op niet OAB-scholen. Op het gebied van 

taal scoren kinderen op niet-OAB scholen die VVE hebben gevolgd beduidend hoger dan kinderen die 

geen VVE-hebben gevolgd. Dit verschil is kleiner op OAB-scholen, maar ook hier scoren kinderen met 

voorschoolse educatie beter dan kinderen zonder voorschoolse historie.  

  

Omdat in Arnhem bijna alle doelgroepkinderen worden bereikt met een VVE-aanbod in de voorschoolse 

periode, is het nauwelijks mogelijk om een vergelijking te maken met doelgroepkinderen die geen VVE-

aanbod hebben gehad (deze groep kinderen is te klein). Onduidelijk is dus hoe doelgroepkinderen zich 

zouden ontwikkelen indien zij geen VVE-aanbod hebben gehad en hoe zich dit verhoudt ten opzichte 

van de VVE-kinderen die wel een VVE-aanbod hebben gehad.  

 
11 Rekenen en Wiskunde 30 (Cito) en DMT 2018 (Cito). 
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Figuur 2.3 gemiddelde taalscores groep 3 leerlingen, 2020/2021  

 
 

Figuur 2.4 gemiddelde rekenscores groep 3 leerlingen, 2020/2021  
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Deel 2 Doorontwikkeling & vergroten perspectief 
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3 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 
 

3.1 Inleiding 
In het onderwijsachterstandenbeleid gaat het om het vergroten van de onderwijskansen van kinderen 

uit achterstandsmilieus. Zowel gemeenten als schoolbesturen ontvangen geld om verwachte 

onderwijsachterstanden tegen te gaan. Dit geld besteden zij bijvoorbeeld aan voor- en vroegschoolse 

educatie, schakelklassen en andere vormen van onderwijstijdverlenging. Hoeveel geld zij ontvangen 

wordt sinds 2019 bepaald door een nieuw rekenmodel van het CBS. 

 

Van een onderwijsachterstand is sprake als leerlingen door een ongunstige economische, sociale of 

culturele omgeving (met name de thuissituatie) op school slechter presteren (d.w.z. een lagere Cito-

score halen in groep 8) dan zij bij een gunstiger situatie ‘zouden kunnen’ (gezien hun potentieel, 

intelligentie). 

 

3.2 Achterstandsscores 
Het nieuwe model van het CBS voorspelt de verwachte onderwijsachterstand per school en per 

gemeente. Hoe gaat dat precies in zijn werk? 

 

Stap 1: Voor elk kind wordt de verwachte Cito-score eind groep 8 berekend 

 

Het CBS heeft onderzocht welke kenmerken de CITO-score het best voorspellen. Naast de intelligentie 

van een kind blijken de volgende omgevingskenmerken van belang: 

o het opleidingsniveau van de vader en de moeder 

o het herkomstland van de moeder 

o de verblijfsduur van de moeder in Nederland 

o het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school 

o of ouders in de schuldsanering zitten 

 

Deze gegevens heeft het CBS voor ieder kind beschikbaar in haar databestanden. Per kenmerk is 

bepaald hoe groot het gemiddeld effect op de Cito-score is. Dat wil zeggen: hoeveel punten haalt het 

kenmerk de Cito-score gemiddeld omhoog of naar beneden. 

 

Voorbeeld: de verwachte Cito-score van kinderen met een ouder in de schuldsanering blijkt gemiddeld 

2,6 punten lager te liggen dan van een kind waarvan de ouders niet in de schuldsanering zitten. Door 

de effecten van alle omgevingskenmerken van een kind bij elkaar op te tellen kan de verwachte Cito-

score eind groep 8 berekend worden. 
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Stap 2: De Cito-scores worden omgezet naar achterstandsscores 

 

Alleen de kinderen met de 15 procent laagste Cito-scores tellen mee als verwachte 

achterstandsleerlingen (zie Kamerbrief 26 april 2018). Bij die 15 procent hoort een grenswaarde, een 

Cito-score van 531. Kinderen met een verwachte Cito-score boven deze waarde tellen niet mee in de 

berekeningen. Kinderen met een verwachte Cito-score onder deze grenswaarde tellen wel mee. De 

mate van hun verwachte achterstand wordt vastgesteld door hun verwachte Cito-score van de 

grenswaarde (531) af te trekken. Deze verschilscore is de verwachte achterstandsscore van de leerling 

(leerlingscore). 

 

Stap 3: Achterstandsscores worden opgeteld tot schoolscores en gemeentescores 

 

Om tot school- en gemeentescores te komen zijn de verwachte achterstandsscores per school en 

gemeente opgeteld. Bij het berekenen van de gemeentescores worden ook de verwachte Cito-scores 

van de peuters berekend en in de optelsom meegenomen. Deze scores worden vertaald naar 

budgetten. Het is voor een school of gemeente niet meer te herleiden welke leerlingen tot de doelgroep 

behoren. Het CBS levert de gegevens niet op leerlingniveau aan, maar op gemeenteniveau en 

school(bestuur)niveau. Dat betekent dat gemeenten en besturen zelf moeten bepalen aan welke 

kinderen, scholen en wijken zij hun onderwijsachterstandenbudget willen besteden.12 

 

3.3 Schoolscores en leerlingscores Arnhem 
De mate van onderwijsachterstand kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. De eerste manier is 

de schoolscore, dit is de totale onderwijsachterstand van alle leerlingen op de school en zegt iets over 

de totale problematiek. De tweede manier is de leerlingscore, dit is de gemiddelde onderwijsachterstand 

van een leerling op een school en zegt iets over de individuele problematiek. De rangordes van de 

scholen o.b.v. beide scores verschilt enigszins. Deze worden weergegeven in onderstaande tabellen. 

 

 
Een voorbeeld waaruit het belang van leerlingscores blijkt 
 
School A en school B hebben allebei een schoolscore van 100. De totale problematiek is dus even 
zwaar. Echter: 

- School A heeft 100 leerlingen. De leerlingscore is 100/100 = 1. 
- School B heeft 500 leerlingen. De leerlingscore is 100/500 = 0,2. 
➔ De individuele problematiek is zwaarder op school A dan op school B. 

 

 

De schoolscore met drempel wordt gebruikt om de rijksbudgetten voor OAB te bepalen. Een drempel is 

ingebouwd wanneer een school minimaal 12 procent leerlingen heeft die meetellen als verwachte 

achterstandsleerlingen (zie Kamerbrief 26 april 2018). Op basis van de rijksbudgetten wordt een 

verdeelsleutel gemaakt, welke wordt toegepast op het gemeentelijke OAB-budget. 

 

Op basis van dit rekenmodel vallen in 2021/2022 in totaal 21 Arnhemse basisscholen (verdeeld over 23 

locaties) onder het onderwijsachterstandenbeleid. Bij de helft van deze scholen is de schoolscore iets 

toegenomen ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het JongLeren is in 2021/2022 geen OAB-school 

meer en Het Klinket is er met een kleine schoolscore bij gekomen. Bij tien van de 21 OAB-scholen is 

sprake van een grote onderwijsachterstand (hieronder roze gekleurd). Deze scholen hebben allemaal 

een achterstandsscore van boven de 400. In veel gevallen zijn dit ook scholen met veel leerlingen, 

waardoor de totale problematiek van alle leerlingen op de school bij elkaar opgeteld groot is. 

 

  

 
12 OAB Scan gemeente Arnhem schooljaar 2021/2022, Sardes. 
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Figuur 3.1 Schoolscores (achterstandsscores) schooljaar 2020/2021 (peildatum: 01-10-2019) en schooljaar 

2021/2022 (peildatum 01-10-2020) 
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Bij twaalf van de 21 OAB-scholen is sprake van een grote onderwijsachterstand op individueel niveau 

(hieronder roze gekleurd). Vorig schooljaar waren dit er tien. Op deze scholen is de gemiddelde 

leerlingscore hoger dan 1,5. De rangorde van deze scholen ziet er anders uit dan de rangorde op 

schoolniveau (tussen haakjes weergegeven). De Monchyschool heeft bijvoorbeeld de grootste 

problematiek op leerlingniveau, maar omdat dit een relatief kleine school is, staat deze school wat betreft 

de totale achterstand (opgeteld) op de negende positie. 

 

Figuur 3.2 Leerlingscores 2021/2022 (tussen haakjes de rangorde op schoolscores), peildatum: 1 oktober 2020 
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Kijkend naar de deelgebieden, dan zijn de onderwijsachterstanden niet gelijkmatig verdeeld over de 

stad. Er is duidelijk sprake van een concentratie van onderwijsachterstand in (met name) Malburgen, 

gevolgd door Presikhaaf. In het deelgebied CSA zit de onderwijsachterstand vooral in de wijk Het 

Arnhemse Broek en in deelgebied Noord-Oost in de wijk Geitenkamp. 

 

Vergeleken met vorig schooljaar is de concentratie doelgroepleerlingen iets toegenomen in de 

deelgebieden Noord-West, VKR en Noord-Oost. 

 

Figuur 3.3 Verdeling onderwijsachterstand naar deelgebied schooljaar 2020/2021 (peildatum: 01-10-2019) en 

schooljaar 2021/2022 (peildatum: 01-10-2020) 

 
 

3.4 Schoolwegingen Arnhem 
In tabel 3.1 staan de schoolwegingen van de OAB-scholen vermeld op peildatum 1 oktober 2020. De 

schoolweging is het (ongewogen) gemiddelde van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

berekende schoolweging voor de schooljaren 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021. Als de 

schoolweging van minder schooljaren beschikbaar is, is het gemiddelde van de beschikbare schooljaren 

genomen. Bij de berekening van de schoolweging gebruikt het CBS de BRON-bestanden van DUO. 

 

De schoolweging loopt van 20 tot 40. Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex de 

leerlingenpopulatie en hoe hoger de resultaten die we van de school mogen verwachten. De meeste 

OAB-scholen hebben een schoolweging boven de 30. 

 

Het spreidingsgetal (tussen circa 3-9) geeft informatie over de uniformiteit van de leerlingenpopulatie 

gelet op de gezinskenmerken. Een lage score geeft aan dat de thuiskenmerken van de leerlingen van 

een school dicht bij elkaar liggen (homogeen) en een hoge score laat zien, dat de thuiskenmerken van 

de leerlingen zeer verschillend (heterogeen) zijn. In tabel 3.1 wordt per OAB-school het spreidingsgetal 

van schooljaar 2020/2021 weergegeven.  
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Tabel 3.1 Schoolwegingen OAB-scholen, driejaarsgemiddelde 2018/2019 t/m 2020/2021 (peildatum: 01-10-2020) 

en spreidingsgetal (peildatum 01-10-2020) 

school schoolweging spreiding 

De Witte Vlinder 38,36 4,07 

De Werf 38,27 5,72 

De Parkschool 37,07 5,20 

Hugo de Grootschool 38,68 5,36 

De Monchyschool 39,09 5,33 

Het Mozaïek Eimerssingel 38,58 5,84 

Het Mozaïek Zwanebloemlaan 37,55 5,60 

Da Vinci 33,74 6,74 

De Klimboom 30,27 7,24 

De Expeditie 32,02 6,39 

De Lingelaar 31,98 6,55 

Het Klinket 29,52 6,48 

Het Kunstrijk 36,86 6,29 

St. Paulus 37,97 5,94 

Johannesschool 37,35 6,13 

St. Margarethaschool 34,08 6,43 

Pastoor van Arsschool 30,77 7,51 

De Laarhorst 32,30 6,36 

De Kringloop 31,50 6,34 

De Ommelander 31,56 6,30 

Pieter de Jongschool Kempenaersingel 31,10 6,31 

Pieter de Jongschool Pythagorasstraat 31,89 7,02 

Ibn-i Sinaschool 37,34 7,08 

 

 

3.5 OAB-plannen scholen 
De OAB-plannen maken deel uit van het gemeentelijk OAB-beleid. De scholen maken de OAB-

interventies zichtbaar als onderdeel (bijvoorbeeld een paragraaf of een hoofdstuk) in de 

schoolplannen/jaarplannen van de OAB-scholen. Bij de planvorming dient rekening gehouden te 

worden met het stedelijk kwaliteitskader OAB 2019-2023. De plannen beschrijven alle interventies om 

kansengelijkheid te bevorderen, zowel die vanuit het rijksbudget worden bekostigd als die vanuit het 

gemeentelijk budget worden bekostigd. De plannen worden jaarlijks herijkt en vastgesteld door de MR 

en het schoolbestuur.  

 

In het plan staat in ieder geval: 

1. het rijks- en gemeentelijk budget van de school en het bedrag waar subsidie voor wordt 

aangevraagd bij de gemeente 

2. een onderbouwing van dit gemeentelijk budget (zoals ook in verantwoording weer is terug te 

vinden) waarbij per interventie een onderscheid wordt gemaakt tussen personeelskosten, 

materiaalkosten en overige kosten 

3. een onderbouwing van de interventies/activiteiten en de verwachte resultaten. 
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Het OAB-plan begint met een evaluatie van het vorige OAB-plan en maakt gebruik van de opgedane 

ervaringen van het vorige OAB-plan. Aan de OAB-scholen worden de volgende vragen gesteld: 

o proces: verloopt de uitvoering zoals verwacht? Waar zijn jullie tevreden over? Wat kan beter? 

o resultaat: wat zijn de resultaten tot nu toe en is er verschil tussen nagestreefde en gerealiseerde 

doelen? Wat zijn de concrete opbrengsten van de ingezette interventies? (denk daarbij aan 

bereik, kwaliteit en opbrengsten) 

o op welke manier wordt het plan (zo nodig) bijgesteld? 

 

Vanaf schooljaar 2021/2022 worden de OAB-plannen gemonitord en geëvalueerd op o.a. de volgende 

onderdelen: 

o effectiviteit van de uitgevoerde interventies 

o resultaten 

o professionalisering 

o doorgaande leerlijn 

o kind in beeld 

o educatief partnerschap met ouders 

 

3.6 Effectieve interventies 
Welke interventie ook gekozen wordt, we kunnen een aantal factoren aanwijzen waarvan we zeker 

weten dat die effecten hebben bij leerlingen.13 Uit literatuur over effectief onderwijs en over 

onderwijstijdverlenging blijkt o.a. dat onderstaande factoren - in samenhang - essentieel zijn bij het 

bevorderen van de taalontwikkeling van leerlingen. Bij de inrichting van een interventie door scholen is 

het raadzaam om onderstaande aspecten als checklist te gebruiken en zoveel mogelijk factoren te 

borgen in de opzet van de interventie.14 

 

Kwaliteit 

o competenties leerkracht (een ‘plus-leerkracht’) 

o veel interactie, veel uitlokken taal, taalproductie 

o kennis van de wereld (uitstapjes) 

o veel lezen 

o kleine groep 

o gemotiveerde leerlingen en ouders 

Voorwaarden 

o relatie reguliere en extra lessen (doorlopende ontwikkelingslijnen) 

o kwaliteit van de professional 

o interactie leerling – professional (sensitief, responsief) 

o extra lessen met reguliere methoden 

o maatwerk gericht op achterstand van de leerling 

o hoge verwachtingen 

Organisatie 

o hoeveel uren/ weken leertijdverlenging? 

o welke locatie/ waar? 

o hoe selecteer ik leerlingen? 

o hoeveel leerlingen bied ik extra leertijd? 

Doelen 

o concrete, realistische en - bij voorkeur - meetbare doelen 

o niet alleen cognitieve, ook koppelen aan sociaal-emotionele doelen, zoals bijvoorbeeld: plezier 

in leren vergroten, zelfvertrouwen van leerlingen vergroten, motivatie verhogen 

  

 
13 Zie ook menukaart NPO. 
14 Afkomstig uit de kwaliteitskaart Sardes, verwerkt in Format OAB-plan Arnhem (2021). 
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Maatregelen sluiten aan bij de doelen 

o inhoudelijke focus 

o uitbreiding woordenschat 

o mondelinge taalvaardigheid 

o begrijpend lezen 

o recreatief lezen/leesbevordering/leesplezier 

o opbrengstgerichte houding van de leerkracht 

o doelen: wat moeten leerlingen leren? 

o organisatie: hoe denk ik dat dit het best georganiseerd kan worden? 

o bronnen: waar baseer ik dat op (wetenschappelijk)? 

o evaluatie: hoe kom ik aan bewijs dat het werkt? 

o de lat hoog leggen 

o leerlingen uitdagen en doelen stellen die net binnen het bereik van de leerling liggen 

 

3.7 Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen 
In de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN) werken 13 basisscholen van Delta 

Scholengroep, Flores Onderwijs en Conexus gedurende 3 jaar intensief samen met Stichting PAS, de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Radboud Universiteit (RU) en Expertisecentrum 

Nederlands. Zij delen de ambities om te komen van onderwijsachterstanden naar kansengelijkheid. De 

aanpak wordt mogelijk gemaakt door het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek). 

 

Achtergronden en urgentie 

Onderwijskansen van kinderen van laag- en hoogopgeleide ouders lopen in toenemende mate uit 

elkaar. Verschillen in schoolsucces zijn bij gelijke aanleg veelal te wijten aan verschillen in de inkomens- 

en opleidingssituatie van de ouders. Er is wel al kennis over het effectief bestrijden van 

onderwijsachterstanden15, maar onderzoek leert dat we er in de praktijk desondanks niet in slagen 

kinderen gelijke kansen te bieden. Oorzaken die daarvoor genoemd worden zijn bijvoorbeeld de invloed 

die onderwijssegregatie heeft op cognitieve ontwikkeling, waardoor kinderen met een achterstand 

minder kans krijgen te leren van de kinderen met gunstiger startkansen. Verwachtingen van leraren en 

ontoereikende instructie spelen eveneens een rol, evenals kenmerken van de thuissituatie zoals de 

mate waarin ouders/opvoeders hun kinderen (kunnen) stimuleren. Oorzaken voor kansenongelijkheid 

zijn dus bekend, evenals interventies om deze effectief te bestrijden.  

 

Er lijkt echter nog een kloof tussen deze wetenschappelijke kennis en het gebruik daarvan in de praktijk. 

Door kennis uit onderzoek en praktijk bij elkaar te brengen vergroten we de impact en verduurzamen 

we de toepassing van effectieve interventies, met uiteindelijk doel: betere leerkrachten en betere 

prestaties van doelgroepleerlingen die een ongunstige startsituatie hebben in hun onderwijsloopbaan. 

 

Doel 

Het uiteindelijk doel van de werkplaats is kansengelijkheid te bevorderen op leerlingniveau door het 

verhogen van de kwaliteit van onderwijs door kansrijke interventies te ontwikkelen, te verbeteren, toe te 

passen en te verbreden. Dit doel willen we bereiken door interventies (door) te ontwikkelen en te 

implementeren gericht op een betere toerusting van leraren om in het onderwijs om te gaan met 

doelgroepleerlingen en hun ouders. In de aanpak is er sprake van een fundamentele verbinding tussen 

onderzoek en praktijk. De doelstelling van de WOAN is tweeledig:  

 

1. ontwikkelen van ‘meer gedeelde en in de praktijk beproefde’ kennis over het effectief bestrijden 

van onderwijsachterstanden en onderwijsongelijkheid en zo het evidence based handelen van 

leerkrachten vergroten 

 
15 CPB-notitie (juni 2018), Effectieve interventies leerachterstanden in het primair onderwijs. 

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-6juni2018-Effectieve-interventies-leerachterstanden-in-het-primair-onderwijs.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-6juni2018-Effectieve-interventies-leerachterstanden-in-het-primair-onderwijs.pdf


 

MonitorKansengelijkheid20202021 
 

 

35 

2. bewerkstelligen dat professionals en onderzoekers duurzaam gaan samenwerken. 

 

Onderzoeksvragen 

Op basis van overleg binnen het consortium, de CPB-notitie over succesvolle interventies en ervaringen 

die zijn opgedaan, is gekozen voor drie thema’s waarop de werkplaats zich richt: 

 

1. Hoge en reële verwachtingen van de mogelijkheden leerlingen 

Hoe krijg ik als leerkracht inzicht in mijn verwachtingspatroon? Wat kan ik doen om mijn 

verwachtingspatroon bij te stellen? 

2. Samenwerking tussen leraren, ouders en leerlingen 

Hoe kunnen leraren ouders ondersteunen bij het leren leren van hun kind? Wat zijn de 

effecten van de aanpak om samenwerking te bevorderen tot nu toe? Hoe kunnen we de 

impact vergroten? 

3. Effectieve instructie 

Hoe kan EDI goed ingezet worden en hoe kan er binnen een EDI-les goed gedifferentieerd 

worden? Met betrekking tot schoolontwikkeling: in welke mate is EDI goed geïmplementeerd 

en hoe kunnen de effecten worden vastgesteld op leraar-, leerling- en schoolniveau?  

 

De ontwikkeling van mondelinge taal- en leesvaardigheid vormt bij ieder van deze thema’s de focus, 

omdat deze basisvaardigheden bepalend zijn voor (later) schoolsucces. Rond de thema’s wordt nauw 

samengewerkt door onderzoekers en professionals. Die samenwerking is nodig om vast te stellen wat 

succesvol is onder welke omstandigheden, en om te bewerkstelligen dat de in gezamenlijkheid 

gegenereerde kennis evenals bestaande kennis ook echt geïmplementeerd wordt. 

 

Teacher Design Teams 

Het kloppend hart van de WOAN zijn de Teacher Design Teams (TDT). Doel is het verbeteren van de 

schoolprestaties van de doelgroepleerlingen door middel van het ontwikkelen, uitvoeren, implementeren 

en evalueren van effectieve interventies op één of meerdere van de onderzoeksthema’s. De 

deelnemende scholen vormen per school een TDT en wijzen een ambassadeur aan die aanspreekpunt 

is voor het team. 

 

De TDT’s werken volgens een cyclisch proces aan het 

verbeteren van de onderwijsaanpak aan doelgroep-

leerlingen vanuit het streven naar gelijke kansen in het 

onderwijs. Zij doen dit aan de hand van een door hen 

geformuleerde onderzoeksvraag, gerelateerd aan één van 

de drie thema’s van de WOAN. Zij zoeken naar een goed 

antwoord op hun praktijkvraag, waarbij bestaande kennis 

over effectieve interventies wordt toegepast. De interventie 

wordt beschreven en meteen wordt vastgesteld hoe en 

wanneer gemeten gaat worden of het doel van de 

interventie wordt vastgesteld. De resultaten worden 

geanalyseerd en de interventie wordt verder bijgesteld en 

doorgevoerd, waarna een bijgestelde (of nieuwe) 

praktijkvraag wordt geformuleerd. 

 

De TDT’s delen kennis en ervaring met elkaar, inspireren elkaar en geven elkaar feedback. Ze dragen 

hun best practices uit naar andere scholen/collega’s in het po. Ze worden daarbij ondersteund door 

onderzoeksondersteuners van de deelnemende kennisinstituten. In het TDT wordt op basis van 

voorbeelden van effectieve interventies, zowel uit publicaties als uit praktijkervaringen van de WOAN-

scholen een ontwerp gemaakt voor de interventie en het instrument waarmee de opbrengsten kunnen 
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worden vastgesteld. De interventie wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Op basis daarvan wordt de 

interventie (indien nodig) bijgesteld en worden nieuwe onderzoeksvragen geformuleerd.  

 

Monitoring & Evaluatie 

Om vast te stellen of de doelen worden bereikt, vindt op de volgende drie manieren monitoring en 

evaluatie plaats: 

 

1. Gelijkekansenmonitor: Met deze monitor stellen we ook de beginsituatie vast aan de hand van 

cijfers over doelgroep en resultaten (uitstroomgegevens/schoolopbrengsten). 

2. Professionele ontwikkeling: Met behulp van vragenlijsten houden we zicht op de professionele 

ontwikkeling van schoolteams en individuele leraren op het vlak van onderzoekend vermogen 

en ervaren competentie. 

3. Opbrengsten van de interventies stellen we vast via de cyclus van teacher design thinking. De 

onderzoeksinstrumenten die daarbij worden gebruikt zijn contextspecifiek en afhankelijk van de 

aard van de interventie en degenen die erbij betrokken zijn. Deze monitoring en evaluatie wordt 

vanuit en met de praktijk georganiseerd. We leggen voor iedere interventie op een 

systematische wijze de doelen vast die we gezamenlijk voor ogen hebben. Daarvoor gebruiken 

we de principes van Goal Attainment Scaling en andere interventiespecifieke instrumenten. 

 

In schooljaar 2020/2021 is een opstart gemaakt met monitoring & evaluatie. Een beknopt overzicht van 

de eerste resultaten wordt verwacht in de Monitor Kansengelijkheid van 2021/2022. 
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4 Verlengde leertijd 
 

4.1 Inleiding 
Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en verbreding van hun horizon kunnen gebruik 

maken van de verlengde leertijd. Met dit doel organiseert Stichting PAS samen met partners de 

Zomerschool PO-VO en de Weekendschool. 

 

4.2 Weekendschool 
Weten wat je kunt en wat je wilt motiveert. Daarom biedt de Weekendschool een programma gericht op 

horizonverbreding en het verkennen van eigen talenten. De kennismaking met interessante mensen uit 

de samenleving en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat het kind een bredere blik krijgt op zijn 

mogelijkheden. De Weekendschool zorgt voor deze ontmoetingen door een werkwijze die naast deze 

verbreding van de omgeving, het talent van het kind centraal stelt en ontwikkelt. Leerlingen en 

professionals inspireren elkaar hierbij.16 

 

4.2.1 Bereik Weekendschool 
De leerlingen die meedoen aan de Weekendschool zitten op één van de scholen die onder het 

onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Arnhem vallen. De leerlingen die worden uitgenodigd 

hebben mogelijkheden in zich om zich te ontwikkelen, zijn leergierig en hebben een intrinsieke motivatie 

om te leren. De meeste leerlingen hebben ouders met een migratieachtergrond. Het aantal deelnemers 

per groep bestaat uit maximaal 24 jongeren tussen de 10 en 14 jaar. 

 

Het eerste leerjaar begon met 26 leerlingen en eindigde met 22 leerlingen. Het tweede leerjaar begon 

met 23 leerlingen en eindigde met 21 leerlingen. Het derde leerjaar begon met 21 leerlingen en eindigde 

met 17 leerlingen. In het schooljaar 2020/2021 hebben 60 leerlingen het jaar met een diploma afgerond. 

De gemiddelde aanwezigheid van de eerstejaars was 70 procent, van de tweedejaars 72 procent, de 

gemiddelde aanwezigheid van de derdejaars was 67 procent.  

 

4.2.2 Kwaliteit Weekendschool 
Door corona zijn leerjaar 1 en 2 later gestart. Enerzijds om te voorkomen dat groepen leerlingen vanuit 

verschillende scholen samen zijn. Anderzijds werkten veel bedrijven vanuit huis en wilden hun gastles 

graag doorschuiven naar later in het programma. Tot slot voelden vrijwilligers zich niet veilig genoeg om 

groepjes jongeren te begeleiden of te vervoeren in hun auto. Leerjaar 3 - het buddyjaar - kon wel eerder 

starten met het programma, omdat dit veelal 1 op 1 contacten waren.  

 

Het vernieuwde team van de Weekendschool heeft de beginperiode gebruikt om aan teambuilding te 

werken, een verdere professionalisering en het ontwikkelen van online gastlessen en 

verwerkingsopdrachten i.s.m. de gastdocenten. De verwerkingsopdrachten zijn een extra toevoeging 

aan het programma om naast de online gastlessen ook pragmatisch met de lesstof bezig te zijn. Deze 

opdrachten waren een waardevolle aanvulling op het portfolio van de leerlingen. Doordat de 

jaarcoördinatoren de leerlingen weinig fysiek zagen was het retour krijgen van deze 

verwerkingsopdrachten een tijdrovende klus.  

 

Er wordt veel geïnvesteerd in ouderparticipatie. Er wordt uitgegaan van een versterking van de motivatie 

en van talentontwikkeling van de leerlingen wanneer de betrokkenheid van ouders wordt vergroot. Dit 

wordt gestimuleerd door een online oudermeeting, app-groepen, huisbezoeken tot aan de voordeur en 

een eindejaarsfeest.  

 

 
16 Inhoudelijk jaarverslag LOL 2020/2021, Stichting LeukOmteLeren. 
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Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de Weekendschool, is deze geëvalueerd met de 

gastdocenten, de buddy’s en de leerlingen. 

 

Gastdocenten 

Na afloop van een gastles zijn alle gastdocenten gebeld door de projectleider. Het doel hiervan was 

leren van en met elkaar. Hoe hebben de gastdocenten de (online) gastles en de samenwerking met de 

Weekendschool ervaren en welke tips hebben zij? Alle betrokkenen zijn onverdeeld enthousiast over 

de Weekendschool en wat het de leerlingen brengt. De gastdocenten hopen allemaal dat het volgend 

schooljaar weer mogelijk is om de leerlingen fysiek op locatie te ontvangen.  

 

Buddy’s 

Kijkend naar de matchmiddag zijn er enkele punten naar voren gekomen. De buddy’s die bij de eerste 

ronde betrokken waren, waren enthousiast. Zij hebben veel jongeren kunnen spreken en konden hun 

voorkeuren opgeven. Bij de andere twee rondes waren de “matches” al zo goed als gemaakt. Voor 

sommige buddy’s was dit geen probleem, andere buddy’s vonden dit jammer. Dit buddyjaar was een 

lastig jaar. Dat had voor een groot deel te maken met de coronamaatregelen, maar ook met de 

communicatie vanuit de jongeren en de verwachtingen van de buddy’s. Voor 2021/2022 is het belangrijk 

hier beter op in te haken. De buddy’s kwamen met tips om beter voorbereid te zijn en te kunnen starten 

met het buddyjaar. Zij ontvangen graag een globale planning van het jaar. De buddy’s vonden de 

gastlessen een goed initiatief. Echter waren zij hier graag meer bij betrokken geweest. Achteraf samen 

met de jongere een reflectieformulier invullen is lastig wanneer je de gastles niet hebt bijgewoond. 

 

Leerlingen 

Tijdens het eindejaarsfeest was er ook een onderdeel terugblikken en reflecteren op het afgelopen jaar. 

De leerlingen van alle drie de leerjaren vulden hiervoor een evaluatieformulier in. Hen werd gevraagd 

de gastlessen, het online onderwijs en hun jaarcoördinator te waarderen. Ze konden een toelichting 

geven op de gastlessen en tips en ideeën formuleren voor de Weekendschool. Samenvattend vinden 

de leerlingen de Weekendschool ‘leuk’ maar hebben zij liever geen online les meer. 

 

4.2.3 Opbrengsten Weekendschool 
Tijdens de evaluatie met de gastdocenten en de buddy’s werd ook gevraagd naar de opbrengsten van 

de Weekendschool. 

 

Gastdocenten 

Uit gesprekken kan geconcludeerd worden dat gastdocenten en buddy’s het belangrijk vinden om aan 

de kinderen duidelijk te maken dat iedereen het recht heeft en de kans moet hebben om met zijn talenten 

en capaciteiten in onze maatschappij op een prettige en succesvolle manier te kunnen functioneren. 

Ook blijkt dat leerlingen tegenwoordig snel afgeleid zijn en dat het van belang is een mix van theorie en 

praktijk aan te bieden. Vandaar de keuze om in de coronatijd met verwerkingsopdrachten te werken. 

 

Buddy’s 

De opbrengst van het buddyjaar werd door veel buddy’s omschreven als verrijking van de eigen wereld 

en verschillende culturen. Door de maatregelen was het dit jaar lastig om te richten op 

beroepenoriëntatie. De ideeën die naar voren kwamen voor een verrijking van het buddyjaar zijn een 

maatje, waarbij er meer gericht wordt op de begeleiding van het schooltraject i.c.m. activiteiten. Verder 

willen zij bij de gastlessen betrokken zijn en het doel meer richten op verbreding van het wereldbeeld. 

Tot slot is er de wens om intervisiemomenten met de buddy’s en jongeren samen te organiseren. In het 

schooljaar 2021/2022 wordt onderzocht hoe het derde leerjaar kan ondersteunen bij de overgang van 

het PO naar het VO en welke rol de buddy’s en/of andere samenwerkingspartners en goede initiatieven 

binnen Arnhem daarbij krijgen.  
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4.3 Zomerschool 
 

4.3.1 Bereik Zomerschool 
De doelgroep van de Zomerschool bestaat uit leerlingen uit groep 7 en 8 die in Arnhem naar school 

gaan. In 2021 mochten leerlingen van alle Arnhemse scholen deelnemen. Er is specifieke aandacht 

voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie baat hebben bij extra vormen van ondersteuning. De 

Zomerschool duurt drie weken. Alleen leerlingen die de intentie hadden om deel te nemen aan alle drie 

de weken werden toegelaten tot de Zomerschool. Er namen 142 leerlingen deel. Dit zijn er iets minder 

dan in 2020 (160 leerlingen), maar aanzienlijk meer dan de jaren daarvoor (2019: 86 leerlingen, 2018: 

50 leerlingen en 2017: 60 leerlingen). De leerlingen werden verdeeld over tien groepen, waarvan drie 

groepen met nieuwkomers. De opkomst was 95 procent (doel: minimaal 90 procent). Als gevolg van 

coronabesmettingen en maatregelen die hierop moesten volgen zijn ongeveer 40 kinderen voor een 

deel van de Zomerschoolweken thuis gebleven. 

 

De doelstellingen van de Zomerschool zijn als volgt17: 

o het onderwijsniveau op peil houden gedurende de zomervakantie  

o hiaten op taal- en rekengebied verkleinen  

o bevorderen van de doorgaande lijn po-vo 

o bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

4.3.2 Kwaliteit Zomerschool 
Het ochtendprogramma bestond uit rekenen en thematisch onderwijs. Deze lessen werden gegeven 

aan de hand van het expliciete directe instructiemodel. Dit model is bewezen effectief voor het 

verbeteren van leerlingprestaties en zorgen voor succeservaringen.18 Een kwalitatief hoogstaande 

instructie zou specifiek voor risicoleerlingen van grote toegevoegde waarde zijn (Allington, 2001).19 Voor 

de rekenlessen werd het online programma Studiemeter ingezet. Met dit programma worden de 

kinderen in staat gesteld op adaptieve wijze te werken aan de leerdoelen die voor hen van belang zijn. 

In het thematische onderwijs staan het ontwikkelen van de woordenschat en het bevorderen van de 

leesvaardigheid en het leesplezier centraal. De thema’s die dit jaar behandeld werden waren ‘energie’, 

‘democratie’ en ‘heelal’. Er was sprake van een rijk aanbod door het inzetten van activerende 

werkvormen en het inzetten van begeleidende boeken en teksten die aansluiten bij de thema’s. 

 

Volgens Cooper et al. (2011)20 is een voorwaarde voor een effectieve Zomerschool het zorgvuldig 

onderzoeken en evalueren van het programma. Aan deze voorwaarde wordt binnen verschillende fasen 

voldaan: 

  

o fase van inrichting: in deze fase wordt grondig nagedacht en onderzocht op welke manier de 

Zomerschool zo effectief mogelijk kan worden neergezet. Dit wordt gedaan door het 

ontwikkelteam van de Zomerschool in samenspraak met een ervaren intern begeleider 

o operationele fase: het gaat hier om de periode waarin de Zomerschool plaatsvindt. In deze 

periode zal een kwaliteitscoördinator erop toezien dat de kwaliteit gehandhaafd wordt. Door de 

heldere afspraken en gehanteerde kwaliteitskaarten kan concreet worden gekeken of de 

uitvoering plaatsvindt zoals bedoeld. De kwaliteitscoördinator doet aan lesbezoeken, 

feedbackgesprekken en dagelijks is er ruimte om met het team in gesprek te gaan over de 

lessen en ervaringen te delen  

 
17 Bron: Rapportage Zomerschool Arnhem 2021, Stichting PAS. 
18 Hollingsworth, J. & Ybarra, S. (2015). Explicit Direct Instruction (EDI): The power of the well-crafted, well taught lesson. 
Nederlandse vertaling en bewerking door Schmeier, M. (2016). 
19 Allington, R. (2001). What Really Matters for Struggling Readers: Designing Research-Based Programs (Longman, 2001). 
20 Cooper, H., B. Nye, K. Charlton, J. Lindsay en S. Greathouse, 1996, The effects of summer vacation on achievement test 
scores: A narrative and meta-analytic review, Review of Educational Research, vol. 66(3): 227. 
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o fase van evaluatie: om de kwaliteit van de Zomerschool in beeld te brengen is na afloop van 

de Zomerschool onder andere aan alle teamleden een evaluatieformulier voorgelegd. Deze is 

door in totaal 22 teamleden ingevuld. Het team bestond uit leerkrachten, assistenten en 

jongeren-coaches. 

 

Ruim de helft van de teamleden vond het rekenonderwijs uitstekend of goed. Over Studiemeter geeft 

de helft een uitstekend of goed oordeel wat betreft de aansluiting bij het niveau van de leerlingen en 40 

procent wat betreft de praktische werkbaarheid. Over de lesstof met betrekking tot de thema’s waren 

de teamleden gemiddeld wat minder positief; ruim een kwart vond dit uitstekend of goed. Een klein deel 

gaf zelfs een onvoldoende.  

 

Figuur 4.1 Hoe beoordeel je de volgende onderdelen van de Zomerschool? 

 
 

Het middagprogramma is een voor de leerlingen verrijkend en gevarieerd programma waarin de 

aansluiting wordt gezocht met de thema’s die in de ochtenden worden behandeld. Dit programma werd 

samengesteld door verschillende partners uit de regio Arnhem, zoals het CLC Arnhem PO, Rozet en 

het Sportbedrijf.  

 

De onderdelen rap, BMX en dans werden het meest positief beoordeeld (het vaakst met uitstekend of 

goed). De teamleden waren over het algemeen het minst positief over voeding & koken en streetart; bij 

deze onderdelen gaf minder dan de helft het oordeel uitstekend of goed. 

 

Figuur 4.2 Hoe beoordeel je de afzonderlijke sporen die in de middag werden aangeboden? 
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4.3.3 Opbrengsten Zomerschool 
Dit jaar brengen we de opbrengsten van de Zomerschool voor het eerst in beeld aan de hand van de 

resultaten op het rekenonderwijs. Bij de start van de Zomerschool hebben de leerlingen een instaptoets 

gemaakt. Aan het einde van de Zomerschool kregen de leerlingen een eindtoets. Sommige leerlingen 

gingen na de instaptoets direct door naar domein 2. Ook waren er leerlingen die zijn uitgevallen, o.a. 

vanwege quarantaine. In totaal hebben 81 leerlingen zowel de instaptoets als de eindtoets binnen 

domein 1 gemaakt.  

 

Het gemiddelde cijfer bij de instaptoets was een 5,8. De leerlingen van de Zomerschool hebben een 

aanzienlijke sprong gemaakt; bij de eindtoets was het gemiddelde cijfer een 7,8. Van alle leerlingen die 

zowel de instap- als de eindtoets binnen domein 1 hebben gemaakt, behaalde 89 procent bij de 

eindtoets een hoger cijfer dan bij de instaptoets.  

 

Figuur 4.3 Gemiddelde cijfers bij de instaptoets en de eindtoets 

 

 
 

 

Figuur 4.4 Aandeel leerlingen dat tussen de instaptoets en eindtoets een hoger of lager cijfer haalde 

 
Bij de instaptoets behaalde 48 van de 81 leerlingen een voldoende. Bij de eindtoets behaalden maar 

liefst 73 van de 81 leerlingen een voldoende. Bij de eindtoets waren er ook aanzienlijk meer leerlingen 

met een 8 of hoger. Een derde van de leerlingen (33,3 procent) heeft zijn onvoldoende kunnen ophogen 

naar een voldoende. Ruim de helft (56,8 procent) heeft zijn voldoende kunnen vasthouden (en bijna 

allemaal ook opgehoogd). Een klein deel (7,4 procent) behaalde zowel bij de instaptoets als de eindtoets 

een onvoldoende. Helaas was er ook een enkele leerling (2,5 procent) die van een voldoende naar een 

onvoldoende ging. 
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Figuur 4.5 Aandeel leerlingen dat van een onvoldoende naar een voldoende ging (en andersom) 
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5 Specifieke doelgroepen 
 

5.1 Inleiding 
Stichting PAS heeft intermediairs in dienst voor speciale doelgroepen; voor Woonwagen-, Roma- en 

Sintikinderen en voor OAB, Turkse en Arabische gezinnen. Daarnaast coördineert en ondersteunt 

Stichting PAS programma’s en projecten rondom nieuwkomers, zoals de opvang nieuwkomers in het 

onderwijs (waaronder vluchtelingenkinderen) en een nazorgtraject voor nieuwkomersleerlingen. 

 

5.2 OWRS 
Het project OWRS heeft als doel om de schoolloopbanen van Woonwagen-, Roma- en Sinti-kinderen 

in Arnhem en Regio te bevorderen. Het project richt zich op de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), 

het basis- en het voortgezet onderwijs, het MBO en in een aantal gevallen ook op de arbeidsparticipatie. 

Met aandacht voor de doorgaande leerlijn en alle schoolovergangen vindt er aan het eind van de 

basisschoolperiode een overdracht plaats naar (verzuim)coaches in het VO. 

 

5.2.1 Bereik OWRS 
In de gemeente Arnhem wonen in totaal 115 kinderen die onder de doelgroep van OWRS vallen (0-

14+).21 Het grootste deel van deze kinderen zijn woonwagenkinderen. Bijna de helft (44 procent) woont 

in een woonwagen. Een klein deel van de deze kinderen neemt deel aan de ondersteunende projecten 

Spel aan de wagen (5 procent) en Samen leren (10 procent). Dit zijn gezinsgerichte programma’s met 

als doel de interactie tussen ouder en kind te verbeteren. Veder krijgt een klein deel (5 procent) 

begeleiding op school en krijgt het grootste deel (79 procent) overige ondersteuning van de intermediairs 

OWRS. Deze ondersteuning bestaat het voorlichten en motiveren van ouders en kinderen, 

ouderbetrokkenheid bevorderen, aandacht voor de doorgaande lijn bij de overgangen van VVE/PO/VO, 

bestrijden van (ziekte) verzuim, meegaan naar gesprekken op school, samenwerken met diverse 

hulpinstanties en voorlichting geven aan betrokkenen over de doelgroep. 

 

  

 
21 Uit: Factsheet OWRS 2020/2021, Stichting PAS. 
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Figuur 5.1 Bereik OWRS doelgroep 2020/2021 

  

5.2.2 Kwaliteit OWRS 
OWRS maakt werk van ouderbetrokkenheid en werkt waar kan systeemgericht. De intermediair OWRS 

heeft een brugfunctie tussen ouders, kind, school en omgeving. Het doel is om bij gezinnen bijvoorbeeld 

de terugkerende cyclus van achterblijvende schoolprestaties, schooluitval en problemen met 

maatschappelijke participatie te doorbreken. Daarnaast wordt met partners samengewerkt aan een 

gezamenlijke visie en aanpak. De kenmerkende aanpak van OWRS bestaat uit: 

o brugfunctie vervullen 

o maatwerk bieden 

o samenwerken 

o kennis van de doelgroep 

o wat is mogelijk 

o niet loslaten 

o verantwoordelijkheid voelen 

o positieve benadering 

o niet (ver)oordelen 

o erger voorkomen 

o de kleine successen zien 

 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een aantal interventies effectief zijn.22 De aandacht van de 

intermediair OWRS richt zich vooral op de driehoek ouders/kind/school, waarbij de volgende bewezen 

effectieve interventies worden ingezet:23 

 
22 Onderzoek naar effectieve interventies ten behoeve van Onderwijs Achterstanden Bestrijdingen van o.a. Central Planbureau, 
Sardes en IBO Rijksoverheid. 
23 Uit: OWRS Jaarverslag 2020/2021, Stichting PAS. 
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o samenwerking met ouders 

o integrale aanpak 

o preventie 

o (vroeg)signalering 

o doorgaande lijn 

o gezinsgerichte projecten 

o huiswerkondersteuning 

o ondersteuning bij planning 

o metacognitieve vaardigheden 

 

5.2.3 Opbrengsten OWRS 
In de afgelopen periode is - mede door corona - de kansenongelijkheid toegenomen. Ziekteverzuim is 

en blijft een belangrijk aandachtspunt. Aanwezigheid van leerlingen is bepalend voor het succes van de 

schoolloopbaan. OWRS pleit voor meer aandacht voor de urgentie van ziekteverzuim en een duidelijke 

ketenaanpak. De belangrijkste resultaten en opbrengsten: 

o deelname aan de voorschoolse voorzieningen blijft hoog 

o het schoolverzuim neemt geleidelijk af, het ziekteverzuim blijft hoog 

o we bereiken de meeste gezinnen 

o de resultaten in het VO gaan langzaam omhoog en de leerlingen blijven langer op school 

o steeds meer leerlingen halen door maatwerk hun diploma en of startkwalificatie 

o de kansenongelijkheid is toegenomen 

o door corona is het contact tussen de ouders en de scholen afgenomen 

o in kwetsbare gezinnen is de multi-problematiek toegenomen 

o de vraag naar gezinsgerichte projecten blijft hoog, door corona hebben we minder in kunnen 

zetten. 

 

5.3 Pilot nazorg nieuwkomers 
Nieuwkomers van 6 tot en met 12 jaar verblijven in Arnhem een jaar op een eerste opvangschool voor 

het leren van voldoende Nederlands, om daarna te kunnen instromen in het reguliere basisonderwijs. 

Daarmee wordt de eerste opvang van nieuwkomers centraal geregeld. De ontvangende basisscholen 

krijgen instroom van tweedejaars NT2-leerlingen, voor wie een eerste aanzet is gegeven van het 

Nederlands als tweede taal, maar van wie de ontwikkeling van de tweede taal nog in volle gang is. Het 

voortgezet tweede taalonderwijs is een taak van de ontvangende basisscholen, een taak die meer 

vraagt dan op het eerste gezicht lijkt. Er doet zich dan ook een ondersteuningsvraag voor, met 

betrekking tot het verder opvangen van de NT2-leerlingen en het vormgeven van het voortgezet tweede 

taalonderwijs binnen de reguliere basisschool (zie hiervoor ook de uitkomsten van de enquête 

procedures en afspraken nieuwkomers in de gemeente Arnhem 2019). Tweede taalleerders zijn na een 

jaar vaak nog niet vaardig genoeg om zonder verdere specifieke hulp het reguliere onderwijs te volgen. 

Er zijn signalen dat relatief veel van deze leerlingen een verwijzing naar S(B)O en praktijkonderwijs 

krijgen. De reden hiervoor is niet eenduidig. Er is een sterke aanwijzing dat kennis van de Nederlandse 

taal hier een belangrijke rol in speelt. Het duurt gemiddeld vijf jaar om een tweede taal zo te beheersen 

dat het niet meer belemmerend is in het volgen van onderwijs op het onderwijsniveau dat past bij de 

mogelijkheden van een leerling. Hulpvragen uit het onderwijsveld en de relatieve hoge instroom in SBO 

en praktijkschool zijn de aanleiding om op een in eerste instantie experimentele basis een 

nazorgprogramma op te zetten. Het nazorgprogramma is afgeleid van andere nazorgprogramma’s in 

het land die hebben geleid tot goede resultaten en tevredenheid van betrokkenen. Het 

nazorgprogramma is aangepast aan de Arnhemse situatie. 
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De pilot van het nazorgprogramma is gericht op het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn en 

daarmee het versterken van de onderwijskansen van de leerling. Om dat te bereiken wordt er ingezet 

op de begeleiding van de individuele leerling en begeleiding, ondersteuning en vaardig(er) maken van 

de leerkracht, die met de NT2-leerling werkt. 

 

5.3.1 Bereik pilot nazorg nieuwkomers 
Vanaf de start van de pilot tot aan de zomervakantie kwamen er vanuit 16 scholen 22 vragen binnen 

m.b.t. de nieuwkomers. Er zijn in deze periode voor 13 leerlingen trajecten gestart en daarnaast bij 

verschillende scholen diverse vraagstukken rond nieuwkomers beantwoord. Inhoudelijk varieerden de 

problematieken uit deze vragen sterk. Hierbij kan men denken aan vragen rond peuters uit het 

asielzoekerscentrum tot aan de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De vragen 

die gesteld zijn varieerden op de volgende onderwerpen: 

 

o leeftijd van de leerling 

o de duur van het genoten Nederlandse onderwijs 

o de (onderwijs)achtergrond van de leerlingen vanuit het land van herkomst 

o de (moeder)taalachtergrond van de leerling 

o de ondersteuningsomgeving van de leerling vanuit de thuissituatie 

o problematieken bij het aanleren van de taal zoals taalstoornissen en dyslexie. 

 

Hieruit blijkt dat er in Arnhem behoefte is aan expertise op het gebied van nieuwkomers bij een groot 

aantal scholen. Op de scholen zelf varieerde de kennis rondom NT2 ook sterk. De trajectaanvragen 

kwamen zowel vanuit OAB als niet-OAB scholen. 

 

5.3.2 Kwaliteit en opbrengsten pilot nazorg nieuwkomers 
Aan alle deelnemers die betrokken zijn geweest bij het begeleidingstraject is na afloop gevraagd naar 

hun bevindingen door middel van een online enquête. Deze is door tien betrokken ingevuld. Dit zijn 

voornamelijk leerkrachten. Doel van het project is om leerlingen en leerkrachten extra begeleiding te 

geven, om zo de kennis over NT2 onderwijs verder te ontwikkelen en de kinderen een passend 

onderwijsaanbod te kunnen geven. Bijna iedereen gaf aan dat dit doel goed wordt bereikt. 

 

Het werd volgens de deelnemers duidelijk uitgelegd aan de hand van een PowerPoint presentatie. Ze 

kregen heel veel handvatten om nieuwkomers zo goed mogelijk te begeleiden. Er zijn duidelijke doelen 

gesteld en het werd als prettig ervaren dat er gekeken wordt naar de haalbaarheid. Samen met de 

leerkracht wordt gekeken wat je kunt doen om NT2 leerlingen beter te helpen. Er is een sterke verbinding 

tussen de begeleiding van het kind en de afgestemde kennisvergroting van de leerkracht. Ook de 

combinatie met de cursus nieuwkomers in de klas georganiseerd door Stichting PAS is als erg prettig 

ervaren.  

 

Figuur 5.2 In hoeverre wordt het doel van het project bereikt? 
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Ruim de helft heeft na het begeleidingstraject veel handvatten om de kinderen zelfstandig verder te 

kunnen begeleiden. Het andere deel geeft aan hier voldoende van voorzien te zijn. Ze hebben 

bijvoorbeeld nieuwe vormen van woordenschat uitbreiding, spelletjes, themawoorden en 

woordenschatschrift geleerd. Verder werd aangegeven dat de cursus en de adviezen die nu gegeven 

zijn een heel goede basis bieden. 

 

Figuur 5.3 In hoeverre heb je handvatten om de kinderen zelfstandig verder te begeleiden? 

 
 

Het merendeel vond het aantal begeleidingsuren genoeg. De respondenten gaven aan dat het een korte 

begeleiding was, maar wel duidelijk. De begeleiding werd verder als prettig, zinvol en mooi in balans 

ervaren. Een vervolg van de ondersteuning zou wel wenselijk zijn.  

 

Figuur 5.4 Wat vond je van het aantal begeleidingsuren voor de leraar/teamleden? 
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6 PO-VO 
 

6.1 Inleiding 
In de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs verandert een deel van de leerlingen van 

onderwijsniveau. De reden waarom leerlingen in het derde jaar boven of onder hun oorspronkelijke 

schooladvies zitten is niet eenduidig te verklaren, omdat dit zowel het gevolg kan zijn van een niet-

passend schooladvies als van een middelbare school die onvoldoende of beter weet aan te sluiten bij 

de capaciteiten van een leerling. Op- en afstroom kunnen dus afhankelijk zijn van de adviezen van de 

basisschool. Als een basisschool lager adviseert, vergroot dat de kans op opstroom. En omgekeerd, als 

een basisschool leerlingen hoger adviseert en zij leerlingen het voordeel van twijfel gunnen dan kan dat 

leiden tot meer afstroom.  

 

In dit hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre leerlingen drie jaar na het verlaten van de basisschool op 

hun advies zitten en in hoeverre zij diplomeren op het niveau van hun advies. Deze gegevens zijn 

afkomstig uit de schoolrapporten van het NCO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek): ‘Hoe gaat 

het met uw (oud-)leerlingen?’ (oktober 2021).  

 

6.2 Op- door- en afstroom 
De gegevens in figuur 6.1 geven een beeld van de onderwijsloopbaan van leerlingen in Arnhem vanaf 

het advies in groep 8 tot en met het niveau onderwijs in het derde jaar van het voortgezet onderwijs. 

Het gaat om het percentage oud-leerlingen dat in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs boven, op of 

onder het gegeven basisschooladvies zit, voor de samengevoegde uitstroomcohorten 2015/2016, 

2016/2017 en 2017/2018 (en respectievelijk in 2018, 2019 en 2020 zijn geplaatst in leerjaar 3). 

 

Landelijk zit 68 procent van de leerlingen in het derde jaar van het VO op het niveau waarop zij zijn 

geadviseerd (vorig jaar 67 procent). 19 procent stroomt op (vorig jaar 20 procent) en 13 procent stroomt 

af (vorig jaar ook 13 procent). De Arnhemse basisscholen zijn in figuur 5.1 gesorteerd op het percentage 

leerlingen dat in het derde jaar van het VO op het niveau van hun advies zit. Van sommige scholen zijn 

er geen gegevens van drie jaar. Dit kan er mee te maken hebben dat de aantallen in een betreffend jaar 

te laag waren of dat er sprake is geweest van een fusie tussen scholen. 

 

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde, zitten bij de meerderheid van de Arnhemse basisscholen de 

leerlingen na drie jaar op het niveau van hun advies. Verder zijn er in Arnhem minder scholen waarbij 

leerlingen bovengemiddeld afstromen. Relatief veel afstroom vindt voornamelijk plaatst bij de OAB-

scholen. 
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Figuur 6.1 Plaatsing leerjaar 3 t.o.v. advies groep 8 Arnhemse basisscholen, op basis van de uitstroomcohorten 

2015/2016 t/m 2017/2018 
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Figuur 6.2 geeft een overzicht van alle OAB-scholen en laat voor een aantal jaren het percentage oud-

leerlingen zien dat in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs nog steeds op het niveau zit dat 

overeenkomt met het gegeven basisschooladvies24. Deze cijfers geven een beeld van de 

ontwikkelingen op de langere termijn. Tevens wordt er een vergelijking gemaakt met het landelijk 

gemiddelde. Het advies is altijd een momentopname. Leerlingen maken na de eindtoets belangrijke 

ontwikkelingen door die bepalend zijn voor hun succes. Op zichzelf is het dus niet vreemd dat er 

afwijkingen zijn van het advies. Wel van belang is of een school daar sterk boven of onder zit en wat de 

trend is. 

 

Landelijk is er een lichte stijging van het aandeel leerlingen dat na drie jaar nog op het niveau van hun 

advies zit. Van de OAB-scholen met relatief weinig leerlingen die op niveau blijven, zien we vaker een 

dalende trend. Van de OAB-scholen waarvan relatief veel leerlingen op niveau blijven, zien we vaker 

een stijgende trend. 

 

Figuur 6.2 Ontwikkeling percentage oud-leerlingen dat in het voortgezet onderwijs in leerjaar 3 op het niveau van 

het basisschooladvies zit, 2013/2014 t/m 2016/2017 

 
 

Figuur 6.3 geeft een beeld van het percentage oud-leerlingen dat een diploma in het voortgezet 

onderwijs behaald heeft dat overeenkomt met het gegeven basisschooladvies. Het gaat om het 

percentage oud-leerlingen dat in 2010/2011 t/m 2012/2013 is uitgestroomd.  

 

In de figuur zijn de scores van alle OAB-scholen in aflopende volgorde gezet. Landelijk heeft 65 procent 

van de leerlingen een diploma gehaald dat overeenkomt met het niveau van het basisschooladvies. De 

meeste OAB-scholen zitten hier onder. 

 

  

 
24 Het betreft hier driejaarsgemiddelden. De gegevens onder schooljaar 2016/2017 zijn bijvoorbeeld gebaseerd de gemiddelden 
van de uitstroomcohorten 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018. 
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Figuur 6.3 Percentage oud-leerlingen dat in het voortgezet onderwijs een diploma behaald dat overeenkomt met 

het basisschooladvies, op basis van de uitstroomcohorten 2010/2011 t/m 2012/2013 
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7 Bijlages 
 

Bijlage 1 spreiding en overzicht VVE-locaties (basis en intensief) in Arnhem schooljaar 2020/2021 

(bron: gemeente Arnhem) 
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