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Inleiding 

 

Over periode 2004 tot 2008 heeft het SCO-Kohnstamm Instituut onderzoek uitgevoerd naar de Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE) in Rotterdam. De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek zijn 
samengevat in: 

Veen, A., Roeleveld, J. & Daalen, M. van (2008) Implementatie en effecten van Voor- en 
Vroegschoolse Educatie in Rotterdam. Samenvatting. 
Amsterdam, SCO-Kohnstamm Instituut 

 
Onderdeel van het onderzoek was een implementatiestudie, waarover gerapporteerd is in een uitgebreid 
onderzoeksrapport: 

Veen, A., Daalen, M. van, Roeleveld, J, & De Jong, N. (2007). Implementatie van Voor- en 
Vroegschoolse Educatie in Rotterdam.  
Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam (SCO-rapport nr. 779). 

 
Over het effectonderzoek zijn een reeks meer technische (interne) rapporten verschenen. In deze bundel 
zijn een viertal van deze technische rapporten voor geïnteresseerden toegankelijk gemaakt. Uit de 
oorspronkelijke interne rapporten zijn alle gegevens, waarmee afzonderlijke scholen geïdentificeerd kunnen 
worden, verwijderd. 

Samen geven deze rapporten een verantwoording van de manier waarop de effectstudie is opgezet en 
uitgevoerd.  

 

 

Amsterdam, 
september 2008 
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1 Inleiding: achtergrond en opzet van het onderzoek 
 
 
In de periode 2000-2007 worden in het kader van het beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in 
Rotterdam ruim 100 Voorscholen gerealiseerd. Voorscholen zijn samenwerkingsverbanden tussen 
peuterspeelzalen en basisscholen, die een gezamenlijk pedagogisch programma uitvoeren. Het doel van de 
Rotterdamse Voorscholen is om door middel van gerichte stimulering in de voor- en vroegschoolse periode 
de startconditie van de kinderen uit achterstandsgroepen bij intrede in het basisonderwijs te verbeteren.  
 
In opdracht van Dienst Stedelijk Onderwijs van de gemeente Rotterdam voert het SCO-Kohnstamm 
instituut samen met de CED-Groep een onderzoek uit. De centrale onderzoeksvraag is: ‘Hebben kinderen 
die aan een Voorschool hebben deelgenomen een betere startpositie dan vergelijkbare kinderen die niet aan 
een Voorschool hebben deelgenomen?’  
Hierbij wordt vastgesteld of leerlingen die een Voorschool hebben gevolgd betere resultaten behalen op het 
cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vlak dan kinderen die geen Voorschool hebben gevolgd. Het 
succes van de Voorschool wordt afgemeten aan ontwikkelingsgegevens van leerlingen op twee momenten: 
in groep 3 en aan het eind van de basisschoolperiode. Zoals aangegeven in de onderzoeksvraag worden de 
resultaten van de kinderen die aan Voorschool deelnamen vergeleken met de resultaten van een 
controlegroep, die er niet aan deelnam.  
De CED-Toetsservice verzamelt standaard toetsgegevens van leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 van 
het basisonderwijs van scholen die zich hebben aangemeld bij de Toetsservice. Ruim 70% van de 
Rotterdamse scholen neemt deel aan de Toetsservice. Vanuit die taakstelling van de Toetsservice en vanuit 
haar directe relatie met de Rotterdamse scholen, is de Toetsservice in het onderzoek betrokken.  
 
De VVE-scholen zijn geselecteerd op basis van verschillende kenmerken, zoals locatie en aantal 
doelgroepleerlingen. In Rotterdam is het aantal VVE-scholen stapsgewijs uitgebreid.  
In 1999-2000 begonnen 2 experimentele scholen, in 2000-2001 volgden 9 ‘eerste tranche’ scholen, gevolgd 
in 2001-2002 door 16 ‘tweede tranche’ scholen, in 2002-2003 kwamen daar 15 ‘derde tranche’ scholen, in 
2003-2004 zijn er 29 ‘vierde tranche’ scholen en in 2004-2005 zullen nog 16 ‘vijfde tranche’ scholen 
volgen. De Voorscholen in Rotterdam liggen verspreid over de stad, maar bevinden zich met name in 
zogeheten achterstandswijken.  
 
 
Design 
 
Het design van het onderzoek Effectmeting VVE Rotterdam is complex door een aantal oorzaken: 
− scholen starten op verschillende tijdstippen, in verschillende tranches, met een VVE-programma; 
− de eerste integrale metingen bij leerlingen vinden pas plaats in groep 3; in eerdere groepen beschikken 

we via de Toetsservice hooguit over fragmentarische toetsgegevens; 
− deze metingen in groep 3 komen pas halverwege het volgende schooljaar beschikbaar voor analyse. 
Door dit alles speelt de tijd een ingewikkelde rol in het design. 
 
Het volgend schema geeft een beeld van de opbouw van een en ander. Boven de kolommen staan de 
schooljaren, in de rijen staan cohorten binnen de tranches en in de cellen staan de groepen van de 
basisschool. De groepen 3, waarin een eerste systematische meting van de leerlingresultaten plaats vindt, 
zijn omlijnd. 
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De opbouw van cohorten binnen tranches in deelname aan VVE-programma’s 
  2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
tranche 1 (9+2 scholen)        
T1cohort0 divers 1 2 3 4 5 6 7 8 
T1cohort1  psz 1 2 3 4 5 6 7 
T1cohort2   psz 1 2 3 4 5 6 
T1cohort3    psz 1 2 3 4 5 
T1cohort4     psz 1 2 3 4 
          
tranche 2 (16 scholen)         
T2cohort0  divers 1 2 3 4 5 6 7 
T2cohort1   psz 1 2 3 4 5 6 
T2cohort2    psz 1 2 3 4 5 
T2cohort3     psz 1 2 3 4 
          
tranche 3 (15 scholen)         
T3cohort0   divers 1 2 3 4 5 6 
T3cohort1    psz 1 2 3 4 5 
T3cohort2     psz 1 2 3 4 
          
          
 
Binnen elke tranche onderscheiden we cohorten.  
Het cohort 0 is het cohort dat de school binnenstroomt in groep 1 in het schooljaar dat de school mee gaat 
doen aan een Voorschoolprogramma. Deze leerlingen zullen doorgaans nog niet hebben deelgenomen aan 
een systematisch programma op de peuterspeelzaal (psz). Voor een aantal geldt dat misschien wel omdat de 
psz al bezig was met bijv. Kaleidoscoop of Piramide; in het schema geven we dat aan met ‘divers’. We 
proberen die informatie op de scholen te achterhalen via een aanvullende dataverzameling over de in het 
schema gekleurde (peuter- en kleuter-) periode voorafgaand aan de meting in groep 31. 
Het daarop volgende cohort 1 bestaat uit kinderen die al wel op de peuterspeelzaal hebben kunnen 
delenemen aan het Voorschoolprogramma. Ook hier zullen we van getoetste leerlingen uit groep 3 
proberen om hun daadwerkelijke deelname in peuter- en kleuterperiode te achterhalen. We verwachten hier 
natuurlijk een duidelijke toename van de deelname aan het Voorschoolprogramma op de peuterspeelzaal en 
voor de volgende cohorten zal dat nog sterker gelden. 
 
In de loop van het onderzoek zullen we de toetsscores in groep 3 van leerlingen uit het 0-cohort vergelijken 
met scores van in groep 3 van leerlingen uit de daarop volgende cohorten. De veronderstelling is dat 
naarmate de school langer aan het Voorschoolprogramma deelneemt er sprake zal zijn van een verbetering 
van de toetsscores.  
Voor scholen uit de eerste tranche zullen we bijvoorbeeld scores van groep 3 uit het huidige schooljaar 
2004/2005 (behorend bij T1cohort2) gaan vergelijken met die van de groepen 3 uit de twee voorafgaande 
schooljaren (behorend bij T1cohort1 en T1cohort0). Overigens zal deze vergelijking, doordat de data pas in 
het volgende schooljaar beschikbaar komen, pas eind 2005/begin 2006 plaats kunnen vinden. 
Om meer zekerheid te hebben dat veranderingen in de toetsscores te maken hebben met de (toenemend 
intensieve) deelname van de scholen aan hun Voorschoolprogramma, betrekken we ook een aantal 
controlescholen in deze vergelijking. Wanneer op deze controlescholen de scores in groep 3 ongeveer 
gelijk blijven over de onderzochte drie schooljaren, dan zullen eventuele veranderingen in scores op de 
programmascholen terug te voeren zijn op de deelname aan het Voorschoolprogramma.  
 
In het begin van het onderzoek beschikken we slechts over gegevens van de scholen uit de eerste tranche 
(inclusief de 2 experimentele scholen, die al eerder begonnen). Naarmate het onderzoek langer loopt komen 

                                                        
1 Er zijn ook  experimentele scholen die al een jaar eerder dan tranche 1 begonnen. Dit zijn er echter maar twee, 
waarvan er slechts één deelneemt aan de Toetsservice. We rekenen deze school daarom verder bij tranche 1, 
waarbij hier waarschijnlijk meer leerlingen al op de psz hebben deelgenomen aan een VVE-programma. 
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er ook meer gegevens binnen over de 0- en volgende cohorten op scholen uit de tweede en de derde 
tranche. Wanneer we daar vergelijkbare veranderingen kunnen constateren als bij de scholen uit de eerste 
tranche is dat een extra aanwijzing voor de effecten van deelname aan een Voorschoolprogramma. 
 
Naast de metingen in groep 3 komen binnen de Toetsservice ook toetsresultaten beschikbaar van leerlingen 
in de hogere groepen. Dit biedt de mogelijkheid om de effectiviteit van de Voorschoolprogramma’s ook af 
te meten aan de doorwerking van effecten in de hogere groepen. Dit is extra van belang omdat er in 
Rotterdam sprake is van een toename van achterstanden van doelgroepleerlingen in de hogere groepen (vgl. 
Rotterdamse Toetssteen 2002-2003). 
 
 
Opzet van dit rapport 
 
In dit rapport geven we allereerst een beschrijving van de Rotterdamse Voorscholen uit de eerste tranche. 
Vanuit deze beschrijving kan ook  bepaald worden hoe de controlescholen voor het onderzoek er uit dienen 
te zien.  
Daarna analyseren we in paragraaf 3 de eerste resultaten van de Voorscholen uit de eerste tranche. We doen 
dat met behulp van gegevens van leerlingen uit groep 3, zoals die bij de Toetsservice van CED bekend zijn.  
In de voornoemde beschrijvingen zijn de scholena anoniem; de gegevens kunnen niet meer terug gevoerd 
worden op de specifieke scholen. 
We sluiten het rapport af met een schets van de volgende stappen binnen het onderzoek. 
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2 Beschrijving Voorscholen Rotterdam, de eerste tranche 
 
 
Op dit moment concentreren we ons op de 11 basisscholen die de Voorscholen uit de experimentele groep 
en uit de eerste tranche vormen. We duiden deze groep van 11 scholen in de rest van de tekst aan als “de 
eerste tranche scholen”. In deze paragraaf wordt deze eerste lichting Voorscholen aan u voorgesteld. 
Vervolgens worden de criteria besproken waarmee een controlegroep van niet-Voorscholen geselecteerd 
kan worden, waarmee de Voorschoolgroepen vergeleken kunnen worden.  
 
Een school heeft zeer veel kenmerken die invloed kunnen hebben op het leerproces op de Voorschool en 
daarmee op de behaalde resultaten. Het is dus belangrijk om deze kenmerken in kaart te brengen en de 
resultaten zonodig voor deze kenmerken te corrigeren. Ook is het belangrijk dat de controlegroep dezelfde 
kenmerken bezit als de groep Voorscholen.  
 
Welke kenmerken zijn belangrijk om een goede achtergrondbeschrijving van een school te geven? 
Hieronder geven we een aantal, getalsmatige kenmerken van de scholen zelf en kenmerken van de 
omgeving waarin de scholen staan. In de discussie bespreken we welke andere kenmerken nog beschreven 
zouden moeten of kunnen worden.  
- Kenmerken van de scholen zelf 

 naam en beschikbaarheid toetsgegevens 
 schoolbestuur 
 schoolgrootte en leerlingcompositie 
 projectdeelname (deltaplus, GOA, KEOS) 
 VVE-programma   

- Kenmerken van omgeving van de scholen  
 locatie 
 samenstelling van de deelgemeente 

- Kenmerken van de leerlingen 
 voorgeschiedenis 

 
 
 
2.1 Kenmerken van de scholen zelf 
 
In deze paragraaf zijn de scholen anoniem.Het gaat hier alleen om een beschrijving van de groep en het 
vinden van een vergelijkingsgroep.  
 
Beschikbaarheid toetsgegevens 
Van de 11 scholen uit de experimentele groep en de eerste tranche, samen aangeduid als de eerste tranche 
scholen, zijn er 10 waarvan gegevens bij de Toetsservice beschikbaar ziin. 
 
Schoolbestuur  
Scholen vallen onder verschillende besturen. Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor 
alles wat in de school gebeurt. Schoolbesturen hebben een financiële en werkgeversrol en een belangrijke 
rol bij het formuleren van het onderwijsbeleid. Door de verdere vergroting van de autonomie van de 
scholen wordt de rol van het schoolbestuur steeds belangrijker. In de laatste jaren zijn de 
besturenorganisaties ook steeds meer betrokken bij de implementatie van onderdelen van het 
onderwijsbeleid. Dat geldt zeker ook voor het VVE-beleid. Het schoolbestuur is daarmee een belangrijk 
kenmerk van de school.  
 
De schoolbesturen van de experimentele en eerste tranche scholen staan hierachter weergegeven. 
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 aantal scholen bestuur 

 3 RVKO 
 3 BOOR 
 2 PCBO 
 1 PCPO R'dam/Schiedam
 1 VPCS 
 1 Groen van Prinsterer 
 
BOOR is het schoolbestuur van de openbare scholen, het RVKO bestuurt de katholieke scholen. PCBO en 
PCPO zijn protestants-christelijke besturen en Groen van Prinsterer is een schoolvereniging voor christelijk 
onderwijs.  
 
Het aantal scholen per schoolbestuur varieert behoorlijk. In de eerste tranche zitten meer bijzondere scholen 
dan openbare scholen. Er zijn twee besturen met elk drie Voorscholen (BOOR en RVKO), de verschillende 
protestantse besturen hebben samen vijf Voorscholen (PCPO, PCBO, VPCS en Groen van Prinsterer). In de 
eerste tranche geldt dat eenderde van de scholen openbaar is en tweederde bijzonder (katholiek of 
protestant).  
 
Binnen de Toetsservice is de verdeling naar schoolbestuur als volgt (gegevens uit 2003-2004).  
 
Bestuur denominatie aantal  percentage 
boor openbaar 52 37,7 
rvko katholiek 30 21,7 
pcbo protestant 19 13,8 
vpcs protestant 14 10,1 
pcpo protestant 6 4,3 
ion islamitisch 4 2,9 
vpco protestant 4 2,9 
gvp-e protestant 2 1,4 
evanbr protestant 1 ,7 
hindoe hindoestaans 1 ,7 
pcb-pernis protestant 1 ,7 
sipor islamitisch 1 ,7 
vgpoR protestant 1 ,7 
horizon jeugdzorg (cluster 4 school) 1 ,7 
oldenb neutraal bijzonder 1 ,7 
Totaal  138 100 
 
We zien dat de bijna 38 procent van de Toetsservice-scholen openbaar is, 22 procent is katholiek en 33 
procent is protestant. De overige 7 procent is verspreid over diverse andere besturen.  
 
 
Schoolgrootte en samenstelling leerlingpopulatie 
Schoolgrootte (het aantal leerlingen) en de samenstelling van de leerlingpopulatie zijn ook belangrijke 
kenmerken van een school. De CITO-groep heeft een indeling gemaakt waarin scholen op basis van hun 
samenstelling worden gecategoriseerd in zeven, zogeheten CITO-categorieën. Elke school valt binnen één 
van deze categorieën. Welke dat is wordt vastgesteld door het percentage leerlingen met verschillende 
leerlinggewichten vast te stellen. Met deze indeling kunnen uitspraken over scholen gecorrigeerd worden 
voor de factor sociaal milieu2. De indeling van de CITO-groep is:  
categorie 7 scholen hebben76-100% 1.9-leerlingen; 
categorie 6 scholen hebben 51-75% 1.9-leerlingen; 
categorie 5 scholen hebben 26-50% 1.9-leerlingen; 
categorie 4 scholen hebben 0-50% 1.0-leerlingen;  
                                                        
2 uit: N.D. Verhelst (juni 2003): Resultaten van de Rotterdamse scholen op de Eindtoets Basisonderwijs 2003. 
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categorie 3 scholen hebben 51-75% 1.0-leerlingen;  
categorie 2 scholen hebben 76-99% 1.0-leerlingen;   
categorie 1 scholen hebben 100%  1.0-leerlingen.   
 
De Toetsservice heeft op basis van de leerlinggegevens in haar datawarehouse de CITO-categorie van elke 
deelnemende school berekend. Wanneer er te weinig leerlinggewichten in de Toetsservice database 
beschikbaar waren, werd de categorisatie uit de publicatie over de CITO-eindtoets (Verhelst, 2003) 
gebruikt. 
Alle scholen in de eerste tranche behoren tot de categorie 7 scholen. Alle scholen vallen in de categorie met 
de meeste achterstandsleerlingen: ze hebben meer dan 75% 1.9 leerlingen. 
 
De grootte van de scholen in Rotterdam wisselt sterk. De 193 scholen in Rotterdam hebben gemiddeld 272 
leerlingen. De kleinste school heeft maar 83 leerlingen, en de grootste heeft er 912. De standaard deviatie 
van het aantal leerlingen is 125.  
De grootte van de scholen uit de eerste tranche varieert tussen de 166 en 450 leerlingen. Er zitten dus geen 
kleine scholen in de eerste tranche (kleiner dan 147, het gemiddelde van 272 minus 1 standaard deviatie 
van 125), en maar één grote (groter dan 397 leerlingen, het gemiddelde van 272 plus 1 standaard deviatie 
van 125).  
 
 
VVE-programma 
Er zijn verschillende programma’s op de markt waarmee het VVE-traject ingevuld kan worden. Toen de 
eerste tranche scholen met VVE begonnen waren er drie programma’s: Kaleidoscoop, Piramide en 
Basisgoed.  
Er zijn in de eerste tranche vijf scholen die met Piramide werken, vier die met Kaleidoscoop werken en 
twee die Basisgoed gebruiken. Basisgoed lijkt in de eerste tranche minder populair dan de andere 
programma’s.  
 
 
 
2.2 Kenmerken van de omgeving van de scholen 
 
Waar de school staat in Rotterdam is belangrijk omdat de omgeving (wijk/deelgemeente) invloed kan 
hebben op de samenstelling van de school en op het werk in de VVE. Tot en met 1998 werden zogeheten 
achterstandsscores per wijk of buurt berekend (Das, P., H.C. van Lith & C. Stolk, 1998, Achterstandsscores 
van Rotterdam 1998 en 1980-1998, Rotterdam: Centrum voor Onderzoek & Statistiek, COS). Daarin werd 
aangegeven in welke mate en op welke punten de buurt voor of achter liep in vergelijking met andere 
buurten. Het COS berekende een gewogen achterstandsscore op basis van:  

- gemiddelde onderwijsniveau 
- percentage uitkeringen 
- percentage nieuwkomers, inwoners korter dan 10 jaar in Nederland 
- mobiliteit 
- inkomen 
- OZB-waarde, onroerende zaakbelastingswaarde van huizen 
- werkzoekende 
- gezondheid, weergegeven in smr, sterftecijfer 

 
Recente achterstandsscores zijn er niet. Wel is het mogelijk om diverse gegevens te achterhalen over de 
deelgemeenten waarin de scholen staan, die meer inzicht geven in de samenstelling van de omgeving van 
de school. Helaas zijn deze gegevens niet op buurt of wijkniveau beschikbaar. Het COS beschreef de 
positie van de Rotterdamse wijken ten opzichte van elkaar. Niet alle gegevens die het COS gebruikte voor 
haar achterstandsscores zijn o.i. noodzakelijk om een goede beschrijving te geven van de deelgemeente 
waarin de school staat. Daarnaast zijn een aantal andere aspecten belangrijk voor de omschrijving van de 
omgeving van een school. Wij beschrijven per deelgemeente: 

- aantal inwoners 
- aantal inwoners onder de 4 jaar 
- aantal doelgroepleerlingen 
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- percentage doelgroepleerlingen in de groep inwoners onder de 4 jaar 
- percentage geregistreerde werkelozen 
- aantal allochtonen 
- percentage allochtonen, uitgesplitst naar etnische herkomst 
- aantal Voorscholen 
- aantal Voorscholen in de eerste tranche 

 
Locatie 
De deelgemeenten in Rotterdam kunnen als postcodegebied onderscheiden worden. Dat geeft de volgende 
verdeling van de Voorscholen over de postcodegebieden. 
 
Postcodegebied Wijk Aantal Voorscholen 
3011 t/m 3016 Centrum 1 
3021 t/m 3029 Delfshaven 4 
3031 t/m 3039 Noord 3  
3041 t/m 3047 Overschie - 
3051 t/m 3059 Hilligersberg-Schiebroek - 
3061 t/m 3069 Kralingen-Alexander -  
3071 t/m 3079 Feyenoord-IJsselmonde 1 
3081 t/m 3089 Charlois 1 
3091 t/m 3094 Hoogvliet 1 
 
We zien dat het merendeel van de Voorscholen uit de eerste tranche in Delfshaven en Noord liggen.  
 
Samenstelling van de deelgemeenten 
Concentreren we ons op de deelgemeenten van de eerste tranche, Centrum, Charlois, Delfshaven, 
Feijenoord, Hoogvliet en Noord, dan kunnen we het overzicht creëren dat hierachter is opgenomen.  
 

   7



Technisch rapport 1 
 

 Centrum Charlois Delfs-
haven 

Feijenoord Hoogvliet Noord Heel 
R’dam  

totaal aantal inwoners  29877 66983 72507 73378 35984 51169 599859

% inwoners 0 t/m 4 
jaar  

4,1 6,8 7,3 7,1 5,6 6,0 6,1

aantal doelgroep 
leerlingen * 

410 2629 3422 2922 882 1461 16791

% doelgroep van 0-4 
jaar 

33,7 58,0 64,7 55,7 43,5 47,8 46,2

    
% geregistreerde 
werklozen  

5 14 25 28 11 12 -

        
aantal allochtonen  15550 35610 52595 47026 23886 26011 281187
% allochtonen  52,0 53,2 72,5 64,1 33,5 50,8 46,9
    
% Surinamers  9,2 9,3 13,5 11,3 7,8 8,7 8,7
% Antillianen  2,1 6,8 3,5 4,6 5,6 2,1 3,4
% Kaapverdianen 3,1 1,6 8,8 2,3 1,0 2,6 2,5
% Turken  6,2 7,1 14,5 18,3 2,2 9,3 7,3
% Marokkanen  6,0 5,4 12,3 8,7 1,2 8,9 5,7
% Nrd-Mediterranen  4,3 3,6 4,6 2,9 1,7 3,5 3,0
% autochtonen  48 46,8 27,5 35,9 66,5 49,2 53,1
% overig rijk  10,6 7,4 6,0 6,0 7,9 8,6 8,2
% overig arm  10,5 11,9 9,3 10,1 6,2 7,2 8,1
% etn. minderheden  31,0 33,9 57,2 48,0 19,4 35,0 30,6
    
aantal Voorscholen * 2 7 9 18 6 11 70
Voorscholen 1e 
tranche 

1 1 4 1 1 2 11

bron: www.cos.nl gegevens zijn uit 2003, gegevens met * uit januari 2004. Bronnen van de website: 
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), Bedrijvenregister Zuid-Holland, COS Omnibus. 
 
De deelgemeenten verschillen op diverse fronten. Zo is het aantal inwoners in de deelgemeente Centrum en 
Hoogvliet een stuk kleiner dan in de andere gemeenten. Het percentage kinderen onder de 4 jaar is in 
Centrum het laagst, net als het percentage geregistreerd werklozen. Op alle drie deze variabelen scoort 
Delfshaven het hoogst.  
De etnische samenstelling van de wijken verschilt. Zo is het percentage autochtonen duidelijk lager in 
Delfshaven en Feijenoord. Het aantal doelgroepleerlingen is flink hoger in Delfshaven, Feijenoord en 
Charlois. Door de verschillen in inwonersaantal is het relatieve percentage doelgroepleerlingen binnen de 
groep leerlingen van 0-4 jaar minder divers dan het aantal doelgroepleerlingen. We zien dat in heel 
Rotterdam bijna de helft van de leerlingen tot de doelgroepleerlingen gerekend kan worden. Ook dit 
percentage is weer het hoogst in Delfshaven, gevolgd door Charlois en Feijenoord, en het laagst in het 
Centrum.  
 
Natuurlijk zijn er nog diverse andere variabelen die gebruikt kunnen worden in een beschrijving van de 
wijken waarin de Voorscholen staan. Vooralsnog laat bovenstaand overzicht in ieder geval zien dat de 
deelgemeenten Delfshaven, Charlois en Feijenoord beduidend meer tot de zogeheten Rotterdamse 
“hotspots” behoren, dan de deelgemeenten Centrum en -voor bepaalde aspecten- Hoogvliet. We zien 
Voorscholen echter niet alleen in dit type deelgemeenten.  
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2.3 Kenmerken van de leerlingen zelf 
 
De voorgeschiedenis van de kinderen wordt ook opgenomen in de analyses. Het is met name belangrijk om 
te achterhalen of, en zo ja hoe lang en in welke mate, de leerlingen deelnamen aan een voorschooltraject. In 
de beschrijving van het onderzoeksdesign is al aangegeven dat de verschillende scholen op verschillende 
momenten begonnen met het VVE traject. Daarbij komt dat sommige leerlingen tussentijds verhuizen naar 
of van een andere school.  
 
Om deze voorgeschiedenis te achterhalen is een apart instrument ontwikkeld, waarop de voorscholen 
gevraagd worden om per leerling aan te geven: 
- of de leerling het VVE-programma op de peuterspeelzaal volgde, zo ja, hoe lang en hoeveel dagdelen per 

week,  
- of de leerling het VVE-programma vanaf groep 1, 2 of 3 volgde, 
- of de ouders van de leerling deelnamen aan ouderactiviteiten van de VVE.  
 
Het instrument is als Bijlage bij dit rapport opgenomen. 
 
 
 
2.4 Het vinden van een controlegroep 
 
In dit onderzoek willen we de toetsprestaties van de leerlingen die een VVE-traject volgen, vergelijken met 
die van leerlingen die niet zo’n traject volgden. Dit doen we door controlescholen te zoeken. 
Controlescholen zijn scholen die geen VVE-programma gebruiken en op andere kenmerken vergelijkbaar 
zijn met de VVE-scholen uit het onderzoek. Daarnaast is het belangrijk dat de controlescholen hun 
toetsgegevens aanleveren aan de Toetsservice, zodat er geen nieuwe dataverzameling hoeft plaats te vinden 
om die gegevens van de controlegroep vast te stellen.  
We streven naar een groep van 20 à 25 controlescholen.  
 
Kenmerken van controlescholen 
Bij de vergelijking van de scholen letten we op de kenmerken die hierboven beschreven zijn.  

- Kenmerken van de scholen zelf 
  Naam en beschikbaarheid toetsgegevens 
  Schoolbestuur 
  Schoolgrootte en leerlingcompositie 
  Projectdeelname (deltaplus, GOA, KEOS) 
  VVE-programma   
- Kenmerken van omgeving van de scholen  
  Locatie 
  Samenstelling van de deelgemeente 
- Kenmerken van de leerlingen 

voorgeschiedenis 
 
Toetsgegevens 
De controlegroep wordt samengesteld uit Toetsservice-scholen waarvan de toetsgegevens in groep 3 op 
spellen, rekenen en begrijpend lezen beschikbaar zijn. De scholen moeten dus deelnemen aan de 
Toetsservice. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van scholen die toetsgegevens op de domeinen 
spelling, begrijpend lezen en rekenen in groep 3 aanleverden.  
 
Bestuur 
Zoals hierboven beschreven werd, zijn de schoolbesturen medebepalend voor wat er op een school gebeurt. 
Voor de eerste tranche controlegroep is vastgesteld dat eenderde uit openbare scholen bestaat en tweederde 
uit niet-openbare scholen met een protestante of katholieke signatuur bestaat. In het hele toetsservice 
bestand vinden we een verdeling van 38% openbare en 22% katholieke en 33% protestante scholen. We 
gaan in de controlegroep uit van een verdeling 1/3 openbare en 2/3 bijzondere scholen.  
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Schoolgrootte en leerlingcompositie 
Er zitten geen kleine scholen in de eerste tranche en slechts een grote. Het lijkt verstandig om de zeer 
kleine scholen en de zeer grote scholen uit het sample van controlescholen te halen. De scholen in de 
controlegroep hebben een aantal leerlingen dat niet kleiner is dan 150 (het gemiddelde min een 
standaarddeviatie) en niet groter dan 400 (het gemiddelde plus een standaarddeviatie).  
 
De scholen uit de eerste tranche behoren allemaal tot de categorie 7 scholen. Het zijn allemaal scholen met 
meer dan 75% allochtone leerlingen. Dit is niet verwonderlijk: 43% van de Rotterdamse basisscholen is een 
categorie 7 school. De scholen voor de controlegroep zullen ook categorie 7 scholen moeten zijn en dus 
meer dan 75% allochtone leerlingen hebben.  
 
(Geen) VVE-programma 
In totaal kent Rotterdam 193 scholen, waarvan er 138 toetsgegevens aanleveren aan de Toetsservice en 
waarvan er in 2007, zoals gepland, 100 een Voorschooltraject zullen kennen. Er blijft maar een kleine 
groep scholen over die niét met een Voorschoolprogramma gaat werken en wél meedoet aan de 
Toetsservice. Het wordt moeilijk om binnen die kleine groep scholen te vinden die wat betreft de in 
paragraaf 3 en 4 genoemde kenmerken vergelijkbaar zijn met de VVE-scholen.  
We willen echter wel een controlegroep van scholen die (nog) geen VVE-activiteiten ontplooide. We 
selecteren de controlegroep uit de groep scholen die niet tot de eerste, tweede, of derde tranche behoorden. 
De gegevens van de leerlingen van groep 3 op deze controlescholen kunnen we in ieder geval voor de 
schooljaren tot en met 2004-2005 beschouwen als niet-VVE scholen. Voor de toetsdata uit 2005-2006 
zullen we de data van de tranche 4 scholen uit de controlegroep halen, voor de toetsdata uit 2006-2007 
geldt hetzelfde voor de tranche 5 scholen. (Tranche 4 begon met invoering Voorschool in kleutergroepen in 
2003-2004, Tranche 5 startte daarmee in 2004-2005). 
 
Locatie en samenstelling deelgemeente 
Middels de postcodegebieden die in paragraaf 3 genoemd werden, kan van elke school vastgesteld worden 
in welke deelgemeente ze staat. Voor de controlegroep kunnen scholen gezocht worden die uit dezelfde 
deelgemeente komen als de van de scholen uit de experimentele groep en eerste tranche. 
Eventueel kan ook het onderscheid Noord en Zuid Rotterdam gebruikt worden (ook wel: Rechter 
Maasoever en Linker Maasoever). Er liggen in de eerste tranche drie scholen in achterstandswijken in Zuid 
en acht op achterstandswijken in Noord.  
 
Daarnaast willen we voor de wijken waarin de controlescholen liggen de volgende kenmerken vaststellen:  

- het percentage geregistreerde werklozen  
- het percentage allochtonen 
- het gemiddeld inkomen 

In het onderzoek kan gekeken worden of deze omgevingskenmerken van de school invloed hebben op het 
effect van de Voorschool.  
 
Kenmerken van de leerlingen 
De voorgeschiedenis van de leerlingen is onderdeel van het onderzoek. De gegevens van de leerlingen uit 
de eerste en tweede tranche worden momenteel opgevraagd bij de betreffende scholen. Deze gegevens 
worden niet opgevraagd bij de controlescholen. Dit zou de scholen te zeer belasten met een vraag waar we 
gezien de zorgvuldige selectie van de controlescholen al antwoord op hebben: deze leerlingen hebben 
doorgaans niet deelgenomen aan een VVE-traject.  
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3 Nulmeting: Toetsresultaten in groep 3 bij tranche 1 scholen 
 
 
3.1 Vergelijking leerlingen op voorscholen met Rotterdam en landelijk 
 
De eerste systematische gegevens over de onderwijsresultaten van (jonge) leerlingen op de Voorscholen, 
die bij de Toetsservice bekend zijn, betreffen verschillende toetsresultaten uit groep 3 (gegevens uit groep 2 
worden slechts incidenteel bij de Toetsservice aangeleverd). 
Bij de toetsen in groep 3 gaat het om toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem m.b.t. spelling, begrijpend 
lezen en rekenen/wiskunde. Meer specifiek gebruiken we de volgende toetsscores: 
- afgenomen midden groep 3 (februari): 

o SVS35: schaal vorderingen spellingvaardigheid 
o RW35: rekenvaardigheidsscore rekenen/wiskunde 

- afgenomen aan het eind van groep 3 (mei of juni): 
o SVS38: schaal vorderingen spellingvaardigheid 
o SBR38: Lezen met Begrip; schaal begripsrelaties 
o SVR38: Lezen met Begrip; schaal verwijsrelaties 
o RW39: rekenvaardigheidsscore rekenen/wiskunde 

 
Voor deze nulmeting van de eerste tranche beschikken we over toetsgegevens uit groep 3, afgenomen in 
schooljaar 2002/2003 (zie het schema bij de paragraaf design op pagina 2). De gegevens van leerlingen op 
de Voorscholen uit tranche 1 kunnen we vergelijken met gegevens van heel Rotterdam, zoals die bekend 
zijn uit de Rotterdamse Toetssteen (Lacor, Doeleman & Westerbeek, 2004). Het gaat dan overigens alleen 
om de toetsscores, afgenomen aan het eind van groep 3. Daarnaast weten we globaal de landelijke 
verdeling, zoals die uit de normering van het CITO valt af te leiden. Het CITO deelt de toetsscores in in 
drie kwarten (A-, B- en C-nivo) en het laagst-scorende kwart wordt nog verder onderverdeeld naar E-nivo 
(de onderste 10%) en D-nivo (de 15% daarboven).  
In de volgende tabel geven we gemiddelden (gem) en standaarddeviaties (SD) van de leerlingen op 
Voorscholen uit de eerste tranche, met daarbij dezelfde gegevens over heel Rotterdam. Daaronder  
vermelden we de verdeling op de Voorscholen over de CITO-niveaus. In de eerste rij van de tabel (n lln.) 
vermelden we het aantal leerlingen op de Voorscholen, waarvan in de Toetsservice de betreffende gegevens 
bekend zijn. 
 
Tabel 3.1 Toetsscores van leerlingen uit de tranche 1 voorscholen, met als vergelijking 
  scores uit heel Rotterdam en de landelijke verdeling 
  midden groep 3 eind groep 3   

    
SVS35  
spelling  

RW35  
rekenen/  
wiskunde 

SVS38  
spelling 

SBR38  
begrips 
relaties 

SVR38  
verwijs 
relaties 

RW39  
rekenen/ 
wiskunde   

Voorscholen 
 

n lln. 196 259 221 200 198 243   
tranche 1 gem. 104.9 40.6 109.4 91.7 98.9 51.8   
  SD 11.1 15.6 8.4 6.8 13.4 12.3   

heel Rotterdam 
 

gem.     110 92 99 55   
(Toetsteen) SD     8.3 7.5 13.7 12.2 norm 

landelijk 
 

A 25.0 20.8 28.1 14.0 20.7 26.7 25% 
(Cito-niveaus) B 34.2 28.2 15.8 25.0 21.7 25.1 25% 
 C 16.3 18.9 20.8 32.0 31.3 23.5 25% 
 D 14.3 19.7 19.9 18.5 16.7 14.4 15% 
 E 10.2 12.4 15.4 10.5 9.6 10.3 10% 
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We bespreken hier kort de verschillende toetsen. 
De toetsuitslagen van midden groep 3 kunnen we vergelijken met de landelijke verdeling over de Cito-
niveaus. We zien dan dat 
− de resultaten bij spelling iets beter zijn dan landelijk gemiddeld (wat meer in de B-categorie ten koste 

van de C-categorie) 
− de resultaten bij rekenen/wiskunde juist iets onder het landelijk gemiddelde vallen: minder A en C, 

meer de laagste groepen D en E (samen 32%, tegenover de landelijke norm van 25%) 
 
De toetsuitslagen van Eind groep 3 kunnen we allereerst vergelijken met geheel Rotterdam. Dan zien we 
dat: 
− doorgaans de gemiddelde scores sterk lijken op die van heel Rotterdam (de verschillen zijn steeds 

minder dan 0.10 standaard deviatie);  
− alleen bij Rekenen/Wiskunde het gemiddelde ruim 3 punten (ongeveer ¼ SD) ligt onder het 

Rotterdamse gemiddelde 
 
Vergeleken met de landelijke verdeling in de niveaugroepen blijkt dat: 
− de scoring bij spelling wat lager is dan landelijk: categorie B en C minder, categorie D en E meer 

(samen 35%) 
− ook de scoring bij begripsrelaties wat lager is: categorie A 11% lager, categorie C en D hoger 
− verwijsrelaties slechts iets lager: iets te weinig A en B, iets te veel C (D en E lijken op landelijk) 
− rekenen/wiskunde volgt vrijwel precies de landelijke verdeling (N.B. maar is slechter dan in heel 

Rotterdam! Heel Rotterdam doet het dus goed in R/W eind groep 3). 
 
In de bestanden met  toetsgegevens van leerlingen op de voorscholen uit tranche 1 beschikken we op dit 
moment voor de meeste leerlingen allen over de achtergrondgegevens leerlinggewicht en leeftijd. In Tabel 
3.2 laten we zien welke verschillen in toetsresultaten er zijn, onderscheiden naar deze twee variabelen. 
Daarbij merken we nog op dat bij een aantal leerlingen het leerlinggewicht onbekend is; deze leerlingen 
zijn buiten de gemiddelden gehouden. Bij de variabele leeftijd zijn er incidentele leerlingen van 5 jaar (4 
leerlingen) of 8 jaar (5 leerlingen); deze zijn bij 6 resp. 7 jaar gevoegd. In de eerste kolom van de tabel 
geven we de aantallen leerlingen in elke categorie; deze aantallen wisselen per toets, omdat niet op alle 
scholen en bij alle leerlingen steeds alle zes toetsen zijn afgenomen. 
 
Tabel 3.2 Toetsscores van leerlingen uit de tranche 1 voorscholen, onderscheiden naar 
  leerlinggewicht en leeftijd 
  midden groep 3 eind groep 3   

 aantal 
leerling-
gewicht 

SVS35  
spelling  

RW35  
rekenen/  
wiskunde 

SVS38  
spelling 

SBR38  
begrips 
relaties 

SVR38  
verwijs 
relaties 

RW39  
rekenen/ 
wiskunde   

n = 7 – 12 1.00 110.0 46.7 113.2 93.4 105.0 57.5  
n = 10 – 14 1.25 106.0 36.1 110.5 92.7 96.4 48.9  
n = 175 - 221 1.90 104.6 40.5 109.3 91.7 98.9 51.6  
         
 leeftijd        
n = 128-175 6 (5) jaar 105.7 40.8 110.5 92.5 100.2 52.0  
n = 62-84 7 (8) jaar 103.2 40.2 107.2 90.3 96.5 51.5  
 
Als we naar het leerlinggewicht kijken dan zien we, als verwacht, dat de 1.00-leerlingen op alle toetsen het 
hoogst scoren. Bij de beide rekenen/wiskunde toetsen en bij de schaal verwijsrelaties scoren de 1.90-
leerlingen gemiddeld (wat) hoger dan 1.25-leerlingen; bij de andere toetsen is dit juist andersom. Toch zijn 
alle verschillen niet erg groot (eta ligt steeds rond de .10; een zwak effect volgens Cohen, 1988) 
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Bij de leeftijd zien we dat bij alle toetsen de jongere leerlingen gemiddeld hoger scoren dan de oudere 
leerlingen. Maar ook hier zijn er geen erg grote verschillen (eta is maximaal .18 bij spelling eind groep 3); 
bij de R/W toetsen is het verschil minimaal (eta’s minder dan .02).  
In iets andere termen gesteld zijn jongere leerlingen de snellere leerlingen en de oudere leerlingen de 
vertraagde leerlingen. We zullen in het vervolg van dit onderzoek nog nagaan of het mogelijk is om in 
plaats van leeftijd een indicatie voor zittenblijven (kleuterbouwverlenging) te krijgen. 
 
Wanneer de aanvullende dataverzameling rond de voorgeschiedenis van de leerlingen is afgerond zal ook 
deze als belangrijk individueel leerlingkenmerk in het analysebestand kunnen worden opgenomen. 
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3.2 Verschillen tussen scholen 
 
In de voorgaande paragraaf keken we naar gemiddelde scores van alle leerlingen op de voorscholen uit 
tranche 1, zonder rekening te houden met op welke school zij nu eigenlijk zitten. In het verdere vervolg van 
deze effectstudie zullen juist analyses uitgevoerd gaan worden, waarin daarmee wel rekening wordt 
gehouden. In die analyses zullen de resultaten van leerlingen, die op een reeks voorscholen zitten, 
vergeleken worden met die van leerlingen die op een reeks controlescholen zitten. De daartoe geëigende 
analysetechniek is multi-niveau analyse (zie bijv. Hox, 2002). 
 
Vooruitlopend op die toekomstige analyses vermelden we nu een aantal gegevens per voorschool: doen 
sommige van deze scholen het (systematisch) beter of slechter dan de andere tranche-1 scholen? 
Bovenin de tabel geven we nogmaals de gemiddelde score (en de standaard afwijking) op de toetsen 
berekend over alle leerlingen op de voorscholen. Daaronder volgen dan gemiddelde scores per voorschool. 
Als extra gegeven vermelden we in de laatste kolom, per school, het percentage 1.90-leerlingen.  
Onderin de tabel geven we afwijking van het gemiddelde van de school met de laagste (min) respectievelijk 
de hoogste (max) gemiddelde score.  
 
 
Tabel 3.3 Gemiddelde toetsscores van leerlingen per voorschool (tranche 1) 
  midden groep 3 eind groep 3   

    
SVS35  
spelling  

RW35  
rekenen/  
wiskunde 

SVS38  
spelling 

SBR38  
begrips 
relaties 

SVR38  
verwijs 
relaties 

RW39  
rekenen/ 
wiskunde   

alle leerlingen 
 

gem. 104.9 40.6 109.4 91.7 98.9 51.8  
 SD 11.1 15.6 8.4 6.8 13.4 12.3  
per school nummer       1.90 lln
 a 95.7 32.2 102.1 . . 44.4 91% 
 b 113.5 56.8 112.6 94.1 109.2 62.0 90% 
 c 94.6 27.8 105.2 86.8 88.2 45.8 86% 
 d 108.4 39.8 112.2 93.3 98.4 49.8 91% 
 e 106.7 49.6 . 89.9 96.3 50.7 73% 
 f 104.9 38.6 113.2 92.1 100.7 47.5 90% 
 g . 41.2 111.6 91.2 98.6 56.7 89% 
 h . 43.8 . . . . . 
 i 107.9 37.3 109.6 91.8 94.0 51.2 94% 
         
afwijking van 
gem min -10.3 -12.8 -7.3 -4.9 -10.7 -7.4  
 max 8.5 16.2 3.8 2.4 10.3 10.2  
 
 
Als eerste merken we op dat deze tabel enig zicht geeft op de volledigheid per school van de toetsgegevens. 
We zien bijvoorbeeld dat bij school a de toets voor begrijpend lezen ontbreekt (en daarmee ook de daaruit 
afgeleide schalen begrips- en verwijsrelaties). En bij school h zijn alleen toetsscores Rekenen/Wiskunde 
midden groep 3 aanwezig. In het vervolg van het onderzoek zullen we nog meer bij de scholen moeten 
aandringen op zo volledig mogelijk afnemen van deze beperkte set van toetsen. 
Verder zien we de nodige verschillen tussen de scholen. School b scoort bijvoorbeeld op alle toetsen boven 
het gemiddelde, terwijl school c daar juist onder scoort. Onderaan de tabel zien we dat op vrijwel alle 
toetsen de scholen met de hoogste en laagste gemiddelde score toch wel een flink eind van het totale 
gemiddelde (berekend over alle leerlingen) afliggen, vaak wel een standaarddeviatie. 
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Samenvattend blijken er de nodige verschillen in resultaten tussen deze voorscholen te zijn. In de latere 
multi-niveau analyses kan worden nagegaan of zulke verschillen te maken hebben met de intensiteit van 
deelname van de leerlingen aan voorschoolse aktiviteiten of niet. Verschillen in individueel leerlinggewicht 
zullen vermoedelijk weinig kunnen verklaren, omdat op vrijwel al deze voorscholen het aandeel 1.90-
leerlingen rond de 90% ligt. 
Verder zal in de latere analyses worden nagegaan of er verschillen optreden met de controlescholen en, 
vooral ook, of er veranderingen optreden naarmate een school langer deelneemt aan de Voorschool. 
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4 Schets van de volgende stappen in het onderzoek 
 
Samenvattend was het eerste onderzoeksjaar met name gericht op het uitvoeren van de eerste nulmeting en 
op het nader inrichten van het onderzoeksdesign. In dit hoofdstuk schetsen we een aantal vervolgstappen in 
het onderzoek. Globaal onderscheiden we de volgende stappen:  
 

• Analyses op vervolgcohorten en na toevoeging van aanvullende gegevens (informatie 
voorschooldeelname, ‘verfijning’3) 

• Aanvullende dataverzameling (m.n. GGD-jeugdmonitor, ‘verdieping’)  
• Verzamelen nadere informatie over de voorscholen/mate van implementatie 

 
Analyses na toevoeging van aanvullende gegevens (informatie voorschooldeelname, ‘verfijning’) en 
analyses vervolgcohorten 
In deze rapportage zijn de gegevens geanalyseerd van 11 basisscholen die de Voorscholen uit de eerste 
tranche vormen. Bij de analyses zijn nog geen gegevens gebruikt over het voortraject van de leerlingen. Dat 
wil zeggen, er is nog geen onderscheid gemaakt tussen leerlingen die het VVE-programma al op de 
peuterspeelzaal volgden en leerlingen die later instroomden in het programma.  
In het najaar van 2004 is gestart met het verzamelen van een aantal aanvullende gegevens over de 
leerlingen. Hierbij is gebruik gemaakt van een voor dit doel ontwikkeld formulier dat door het CED aan 
alle deelnemende basisscholen (eerste en tweede tranche) is toegestuurd (zie Bijlage). Met behulp van dit 
formulier zijn per leerling van wie toetsgegevens in groep 3 beschikbaar waren, de volgende aanvullende 
gegevens: 

- of de betreffende leerling het VVE-programma op de peuterspeelzaal volgde, zo ja, hoe lang en 
hoeveel dagdelen per week; 

- of deze leerling het VVE-programma vanaf groep 1,2 of 3 volgde; 
- of de ouders van deze leerling deelnamen aan ouderactiviteiten in het kader van VVE. 

De aanvullende gegevens van de leerlingen van de eerste scholen zijn op dit moment grotendeels 
ontvangen en kunnen in volgende analyses worden toegevoegd.  
 
Bovendien komen op korte termijn de toetsgegevens van schooljaar 2003/2004 voor analyse ter 
beschikking. Deze gegevens betreffen in de scholen uit de eerste tranche de eerste groep leerlingen die een 
compleet voorschooltraject, inclusief peuterspeelzaal, heeft doorlopen. Voor scholen uit de tweede tranche 
is het opnieuw een nulmeting: de laatste groep 3 leerlingen, waarvoor dat juist niet geldt. De resultaten van 
beide groepen zullen vergeleken gaan worden met de nu te selecteren controlescholen en kunnen een eerste 
indicatie geven van de effectiviteit van de Rotterdamse voorschool.  
 
 
Aanvullende dataverzameling (m.n. GGD-jeugdmonitor, ‘verdieping’)  
De bestanden uit de Toetsservice bevatten informatie over de leerresultaten van de leerlingen. Daarnaast 
zou volgens de onderzoeksplanning de voorschool moeten worden onderzocht op effecten op andere 
gebieden: 

- motorische ontwikkeling 
- sociale competenties 
- welbevinden 

Er is nadere informatie verzameld over de GGD-Jeugdmonitor. De Jeugdmonitor is opgenomen in het 
preventief gezondheidsonderzoek van de GGD en is gericht op het verzamelen van gegevens over het 
welbevinden en (probleem)gedrag van kinderen en jongeren en factoren die daarop van invloed zijn. We 
zijn onder meer nagegaan welke variabelen in het onderzoek van de GGD zijn opgenomen en over welke 
leeftijdsgroep kinderen deze gegevens worden verzameld. Aanvankelijk was het de bedoeling om de 
mogelijkheden te onderzoeken van het opnemen van gegevens over de motorische ontwikkeling uit de 
Jeugdmonitor in het VVE-onderzoek. Naar aanleiding van het variabelenoverzicht geven we in overweging 
om ook een aantal andere variabelen op te nemen, zoals gegevens over spraak-taalontwikkeling, 
gedragsaspecten en sociaal-emotionele ontwikkeling (contact met anderen) van de kinderen. De gegevens 
worden verkregen door middel van vragenlijsten die voor elk kind worden ingevuld door de leerkrachten, 

                                                        
3 ‘Verfijning’ en ‘verdieping’ werden in het onderzoeksplan gehanteerd om de betreffende onderzoeks-
activiteiten nader aan te duiden, zie Veen, Roeleveld & Boogaard (2004).  
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de ouders en de jeugdartsen. Deze gegevens worden verzameld in groep 2 van de basisscholen, bij 5-6-
jarigen. Dat is dus een jaar eerder dan de in groep 3 verzamelde gegevens die we nu hebben gebruikt voor 
de nulmeting.  
Uit contacten met de GGD is naar voren gekomen dat op dit moment vrijwel alle Rotterdamse basisscholen 
deelnemen aan de Jeugdmonitor. In het schooljaar 2003-2004 was dit ook het geval. In eerdere schooljaren 
waren het veel minder scholen (zie bijv. de rapportage over 2000-2001: toen deed 42% van de scholen 
mee). Bovendien worden gegevens pas recent opgeslagen in electronische databestanden. De gegevens 
worden op individueel niveau verzameld. Wellicht is het mogelijk om deze gegevens met behulp van een 
nader te bepalen versleutelingsprincipe te relateren aan de gegevens uit de Toetsservice. In een 
vervolggesprek met de GGD moeten de technische aspecten hiervan en de privacyprocedures worden 
doorgesproken. Ook kan dan meer precies worden nagegaan welke gegevens in principe beschikbaar zijn 
voor onderzoek (d.w.z.: hoe compleet zijn de bestanden, bevat het gegevens over de voorscholen (en 
controlescholen) uit het onderzoek, welke gegevens zijn er van deze scholen beschikbaar, etc.).  
In het onderzoeksplan is ook geopperd om gegevens over de sociaal emotionele ontwikkeling van de 
kinderen toe te voegen die op de scholen worden verzameld door middel van (observatielijsten als) de 
SCOL. Dit blijft een aandachtspunt. Nu duidelijk is dat vrijwel alle basisscholen deelnemen aan de 
Jeugdmonitor, waarin ook gegevens zijn opgenomen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen, moet worden nagegaan wat de meerwaarde is van toevoeging van gegevens uit de SCOL. 
Mochten we deze gegevens toch willen toevoegen aan het onderzoek, dan zal in deze vervolgstap ook 
preciezer gekeken worden in hoeverre de voorscholen de SCO hanteren en in hoeverre verzamelde 
gegevens beschikbaar en geschikt zijn voor opname in het onderzoek.   
 
 
Verzamelen nadere informatie over de voorscholen/mate van implementatie 
Nu duidelijk is welke voorscholen aan het onderzoek meedoen, kunnen we deze gaan benaderen voor het 
verzamelen van aanvullende informatie over de voorscholen. Dit deel van het onderzoek is erop gericht een 
aantal kenmerken van de scholen in kaart te brengen die kunnen dienen als verklaring voor eventuele 
gevonden schoolverschillen, zoals het gehanteerde voorschoolprogramma, de mate van implementatie, de 
mate van realisatie van de structurele randvoorwaarden (dubbele bezetting, 4 dagdelen in de 
peuterspeelzaal, etc.) en de in relatie tot het programma uitgevoerde ouderactiviteiten.  
Op dit moment zijn we bezig met  de instrumentontwikkeling in de vorm van een vragenlijst, in te vullen 
door de voorschoolcoordinator. 
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Bijlage: Vragenlijst Voorgeschiedenis leerlingen op Voorscholen 

Op de antwoordformulieren ziet u de namen van de leerlingen die in het schooljaar 2003-2004 in groep 
«STAMGROEP» zaten en waarvan de Toetsservice toetsresultaten heeft ontvangen. Wij vragen u voor 
elke leerling de onderstaande vragen te beantwoorden . 
 
Vraag 1 

 Heeft de leerling al in de peuterspeelzaal waarmee uw school samenwerkt daadwerkelijk deelgenomen aan het 
voorschoolprogramma van uw school? 

  ja   ga verder naar vraag 1a 

  nee   ga verder naar vraag 2 

  later gestart onze peuterspeelzaal is pas later met het programma gestart  ga verder naar vraag 2 

  onbekend ik weet het echt niet  ga verder naar vraag 2 

 

Vraag 1a  Hoe lang heeft de leerling in de peuterspeelzaal aan uw voorschoolprogramma deelgenomen? 

  0 tot 5 maanden  

  6 tot 11 maanden  

  12 maanden of meer  

 

Vraag 1b  Hoe intensief heeft de leerling in de peuterspeelzaal aan uw voorschoolprogramma deelgenomen? 

  U kunt hierbij uitgaan van de formele deelname, maar alls u weet wat de daadwerkelijke deelname 
was, dan vult u dat in. 

  minder dan 2 dagdelen per week 

  2 tot 3 dagdelen per week 

  4 dagdelen of meer per week 

 

Vraag 2 

 Heeft de leerling vanaf groep 1 op uw school deelgenomen aan het voorschoolprogramma van uw school, of is de 
leerling later ingestroomd? 

  vanaf groep 1  

  pas in groep 2 de leerling is pas in groep 2 op onze school gekomen; of 
wij begonnen met het VVE-programma toen de leerling al in groep 2 zat 

  pas in groep 3 de leerling is pas in groep 3 op onze school gekomen; of 
wij begonnen met het VVE-programma toen de leerling al in groep 3 zat 

 

Vraag 3 

 Hebben de ouders van de leerling deelgenomen aan ouderactiviteiten die in het kader van het voorschoolprogramma 
van uw school zijn georganiseerd? 

  ja de ouders van de leerling hebben altijd of regelmatig aan de ouderactiviteit(en) deelgenomen 

  nee de ouders van de leerling hebben nooit of zelden aan de ouderactiviteit(en) deelgenomen 

  onbekend ik weet niets over de ouders van de leerling 
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Een aantal samenvattende opmerkingen vooraf 
 
In dit onderzoek willen we een evaluatie maken van de Voorschool in Rotterdam. Daartoe moeten 
resultaten van leerlingen op Voorscholen (‘het experiment’) vergeleken worden met die van leerlingen op 
vergelijkbare ‘gewone’ basisscholen (‘de controlegroep’). 
 
De analyses in deze eerste rapportage hebben (nog) geen effect van de Voorschool kunnen aantonen (zie 
Hoofdstuk 2). Daarbij dienen echter twee opmerkingen gemaakt te worden. Allereerst blijkt steeds weer dat 
onderwijskundige vernieuwingen vaak niet onmiddellijk, maar pas na enige tijd duidelijke effecten krijgen.  
En ten tweede moeten de leerlingen, die geacht worden aan ‘het experiment’ te hebben deelgenomen, dat 
ook daadwerkelijk en volledig hebben gedaan. 
 
Bij het onderzoek veronderstelden we dat er inmiddels een groep leerlingen op de eerste tranche van 
Voorscholen aan die voorwaarde heeft voldaan: daadwerkelijk én volledig aan het gehele traject, vanaf hun 
derde verjaardag tot en met groep 2 van de basisschool, van het VVE-programma hebben deelgenomen. 
Maar de nadere informatie, die we bij de scholen hebben verzameld, laat zien dat dit hooguit voor een klein 
aantal leerlingen geldt (zie Hoofdstuk 2, paragraaf 3).  
Daarmee wordt het ook duidelijk dat we op dit moment nog geen effect van deelname aan de Voorschool 
kúnnen vinden. Daarvoor moet het aantal leerlingen dat echt heeft deelgenomen aan ‘het experiment’ eerst 
groter zijn. 
 
We zouden om deze reden het verslag van onze analyses, waarin toetsresultaten van leerlingen op 
Voorscholen worden vergeleken met die van leerlingen op controlescholen, kunnen weglaten. We hebben 
dat echter niet gedaan, omdat we graag willen laten zien wélk soort analyse we moeten uitvoeren om 
effecten van de Voorschool, ook in het komende jaar of jaren, te bepalen.  
Het verslag van onze analyses onderscheidt daarom ook steeds een experimentele groep (leerlingen van 
Voorscholen uit tranche 1), ook al weten we dat deze leerlingen meestal niet daadwerkelijk en volledig 
hebben deelgenomen aan het hele programma. Maar in de toekomst, als er groepen leerlingen komen 
waarvoor dat wel geldt, zullen vergelijkbare analyses het effect van de Voorschool moeten aantonen. 
 
De gegevens waarop we onze analyses hebben gebaseerd blijken voor een deel onvolledig te zijn: niet voor 
alle Voorscholen zijn toetsgegevens voorhanden en bij sommige scholen in het ene schooljaar weer wel en 
in het andere niet. Ook de gegevens over de voorgeschiedenis van leerlingen zijn nog onvolledig. Niet 
alleen voor dit (beperkte) onderzoek maar juist ook voor het meer permanent monitoren van 
onderwijsvernieuwingen zou gestreefd moeten worden naar een meer volledige gegevensverzameling. 
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1 Onderzoek naar de Voorschool in Rotterdam 

 

1.1 Inleiding 
In de periode 2000-2007 worden in het kader van het beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in 
Rotterdam ruim 100 voorscholen gerealiseerd. Voorscholen zijn samenwerkingsverbanden tussen 
peuterspeelzalen en basisscholen, die een gezamenlijk pedagogisch programma uitvoeren. Het doel van de 
Rotterdamse voorscholen is om door middel van gerichte stimulering in de voor- en vroegschoolse periode 
de startconditie van de kinderen uit achterstandsgroepen bij intrede in groep 3 van het basisonderwijs te 
verbeteren. In Rotterdam worden in het kader van de voorschool de volgende programma’s uitgevoerd: 
Kaleidoscoop, Piramide, Basisgoed (Startblokken en Basisontwikkeling) en Ko-totaal (Ik en Puk en Ko). 
Van deze programma´s is bekend dat ze verschillen naar didactische invalshoek (bijvoorbeeld meer 
‘programmagericht versus kindvolgend’) of naar accentuering, bijvoorbeeld een nadruk op spel- of op 
taalstimulering. De programma´s hebben echter gemeen dat zij breed zijn van opzet en gericht op alle 
relevante 'ontluikende schoolvaardigheden', zoals taal- en communicatieve vaardigheden, emotionele-
motivationele vaardigheden, sociale vaardigheden (sociale interacties, samenwerking); ontluikende 
geletterdheid en ontluikende gecijferdheid. Deze omvorming van basisscholen en speelzalen tot 
zogenaamde voorscholen kan beschouwd worden als een grootschalige en ingrijpende onderwijsinnovatie. 
Grootschalig omdat er grote aantallen speelzalen en basisscholen bij betrokken zijn.Ingrijpend vanwege de 
investering die het van betrokken partijen, onderwijs (de scholen) en welzijn (de peuterspeelzalen) vraagt, 
om in nauwe samenwerking een nieuw pedagogisch programma uit te voeren dat voor veel van de 
betrokken leidsters en leerkrachten een omslag betekent in hun werkwijze en benadering van jonge 
kinderen. De verwachtingen over wat deze investering gaat opleveren zijn hooggespannen.In dit licht heeft 
de Dienst Stedelijk Onderwijs van de gemeente Rotterdam gevraagd om een onderzoek waarin wordt 
nagegaan of het doel van de Rotterdamse voorschool, namelijk het verbeteren van de startconditie bij 
intrede in het basisonderwijs van de kinderen die de doelgroep vormen van het 
Onderwijsachterstandenbeleid te verbeteren, wordt gehaald.  
Het onderzoek naar de resultaten/effecten van de voorschool moet antwoord geven op de vraag: 
 
Is de startpositie van kinderen uit achterstandsgroepen verbeterd door de voorschool? 
 
De opdrachtgever staat hierbij een meerjarig onderzoek voor ogen, waarin een aantal jaren achtereen 
prestatie- en ontwikkelingsgegevens van leerlingen op voorscholen worden vergeleken met die van 
leerlingen op basisscholen zonder voorschool. Een uitgangspunt bij de uitvoering van het onderzoek is om 
zoveel mogelijk gebruik te maken van gegevens, die reeds verzameld zijn of verzameld worden met het 
oog op het vaststellen van de ontwikkeling en de leerprestaties van de Rotterdamse basisschoolleerlingen. 
Op deze wijze wordt voorkomen dat er (kostbare en voor de scholen belastende) extra toetsafnames bij de 
leerlingen gaan plaatsvinden. Nieuwe dataverzameling op de scholen wordt -in elk geval voorlopig- tot een 
minimum beperkt. De eerste fase van dit onderzoek, waarvan hier verslag wordt gedaan, is te beschouwen 
als een voorbereidingsfase, waarin een aantal mogelijkheden met betrekking tot dit onderzoek nader 
geëxploreerd en verkend zijn4. Het accent ligt op het onderzoeken van de compleetheid van de 
databestanden, met name de gegevens in de Toetsservice van het CED, op voor dit onderzoek relevante 
gegevens en op het formeren van een groep scholen die kan dienen als controle- of vergelijkingsgroep.  
In het onderzoek dient verder te worden nagegaan of er andere databestanden zijn die 
ontwikkelingsgegevens van Rotterdamse kinderen bevatten en die bij dit onderzoek betrokken kunnen 
worden. Zoals aangegeven zijn de genoemde VVE-programma’s breed van opzet en gericht op het 
ontwikkelen van alle ontwikkelingsgebieden. Naast de talige en cognitieve ontwikkeling is er aandacht 
voor de motorische en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Aspecten als veiligheid, 
zelfvertrouwen en sociale relaties staan centraal en worden beschouwd als een belangrijke basis voor het 

                                                        

4 Veen, A. J. Roeleveld en M. Boogaard (2004). Evaluatie van de Voorschool in Rotterdam. Onderzoeksplan. 
Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut 

 

  2  
 
 



Technisch rapport 2 
 

verdere leren.Het onderzoek zou daarom breed moeten worden opgezet en opbrengsten op zowel de  talige 
en cognitieve, als ook op de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen moeten 
omvatten. Met het oog hierop komt met name het bestand van de Rotterdamse Jeugdmonitor van de GGD 
in aanmerking. De Rotterdamse GGD verzamelt gegevens van kinderen op verschillende momenten in de 
ontwikkeling. In de eerste fase van het onderzoek is nagegaan in hoeverre deze gegevens kunnen worden 
benut voor dit onderzoek en welke gegevens hiervoor in aanmerking komen en beschikbaar zijn. Voorts 
moet deze eerste fase van het onderzoek uitmonden in aanbevelingen voor het eventueel aanvullen van 
databestanden.Ten slotte is deze eerste fase bedoeld voor het uitwerken van een eerste opzet voor een 
eventuele implementatiestudie naar VVE op de Rotterdamse voorscholen.  
 
 
1. 2 Opzet van de rapportage 
Deze rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:  
 
Hoofdstuk 2 is een weergave van analyses op gegevens uit de Toetsservice van het CED. Het CED 
verzamelt in het kader van de Toetsservice standaard toetsgegevens van leerlingen in de groepen 3 tot en 
met 8 van het basisonderwijs van scholen die zich hebben aangemeld bij de Toetsservice. Het gaat hierbij 
om toetsgegevens zoals die verzameld worden met behulp van de toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem 
(LVS). In de Toetsservice zijn niet alle toetsgegevens van Cito-LVS opgenomen. De gegevensverzameling 
is toegespitst op de gegevens van de toetsen die op voldoende scholen worden afgenomen en waarvan de 
vaardigheidsscores over de jaren heen met elkaar te vergelijken zijn. Dit betreft de domeinen taal (spelling, 
begrijpend lezen) en rekenen/wiskunde. Momenteel neemt ruim 70% van de Rotterdamse scholen deel aan 
de Toetsservice.  
In het onderzoek is nagegaan welke scholen die in de afgelopen jaren voorschool zijn geworden, 
deelnemen aan de Toetsservice en vervolgens, welke gegevens van deze scholen beschikbaar zijn om voor 
analyses in het onderzoek te betrekken. Hierbij hebben we ons voorlopig gericht op de voorscholen uit de 
eerste en tweede tranche. Voorts is geprobeerd om een controlegroep te vormen van scholen die op 
verschillende kenmerken lijken op de voorscholen uit de eerste en tweede tranche. De procedure voor het 
formeren van een controlegroep scholen ten behoeve van dit onderzoek is beschreven in een aparte 
rapportage (Doeleman, Roeleveld en Veen, 2005)5.  
Van de aldus geselecteerde scholen worden in hoofdstuk 2 de eerste analyses gepresenteerd op bij de 
Toetsservice van het CED aanwezige leerlinggegevens. Er worden vergelijkingen gemaakt tussen 
toetsresultaten van leerlingen uit de eerste en leerlingen uit de tweede tranche voorscholen en leerlingen uit 
de controlegroep. Leerlingen uit de eerste tranche scholen kunnen in principe het hele 
voorschoolprogramma hebben meegedaan. Voor leerlingen uit de tweede tranche scholen waarvan de 
toetsgegevens in groep 3 worden gebruikt geldt dit niet. Zij kunnen –wegens de latere start van de tweede 
tranche- het peuterspeelzaaldeel van de voorschool niet hebben gevolgd; alleen het ‘kleuterdeel’. De 
gegevens van de voorschoolleerlingen worden vergeleken met die van een controlegroep leerlingen die niet 
op de voorschool heeft gezeten. De verwachting is derhalve dat leerlingen die aan het hele traject van de 
voorschool hebben deelgenomen (dus inclusief het peuterspeelzaaldeel) het ‘beter doen’ dan leerlingen die 
alleen aan het kleuterdeel hebben deelgenomen en ook dan leerlingen uit de controlegroep. Leerlingen die 
in de kleutergroep aan een programma deelgenomen zouden het ‘beter doen’ dan leerlingen uit de 
controlegroep, die niet aan een VVE-programma hebben deelgenomen, maar aan een regulier programma 
op een reguliere basisschool. Hierbij moeten twee zaken in overweging worden genomen. Ten eerste: de 
leerlingen uit de eerste tranche voorscholen van wie de toetsgegevens in groep 3 worden gebruikt voor 
analyses kunnen weliswaar in principe het hele traject hebben doorlopen, de vraag is echter in hoeverre dit 
ook daadwerkelijk het geval is voor alle leerlingen uit die groep. Het is immers heel wel mogelijk dat een 
deel van deze leerlingen pas later, bijvoorbeeld in groep 1 of groep 2 van de basisschool in het programma 
is ingestroomd. Met andere woorden: we weten wel schoolniveau of de onderzochte leerlingen deelnemen 
aan een voorschool, maar dat weten we niet op leerlingniveau. Daarom is in het onderzoek geprobeerd om 
meer informatie te verzamelen over de daadwerkelijke voorschooldeelname per leerling. Dit is gedaan door 
per leerling van wie toetsgegevens bekend zijn, na te gaan of de leerling heeft deelgenomen aan de 
peuterspeelzaal van de voorschool, danwel of de leerling later is ingestroomd. Voor deze 

                                                        
5  Doeleman, R, J. Roeleveld, A. Veen (januari 2005). Effectmeting VVE Rotterdam. Technisch rapport 1. 
Rotterdam: CED; Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.  
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gegevensverzameling is een apart formulier (Vragenlijst Voorgeschiedenis leerlingen op Voorscholen) 
gemaakt (Doeleman, Roeleveld en Veen, 2005).    
Ten tweede: bedacht moet worden dat de vraag naar effecten van de voorschool betrekking heeft op een 
nog maar net geïmplementeerd programma. Gemeten worden resultaten van eerste en tweede tranche 
scholen die op het moment waarop de betreffende leerlingen (van wie de toetsgegevens in de analyses zijn 
betrokken) nog maar net bezig waren met de uitvoering van het VVE-programma. In het algemeen geldt 
dat voor een goede implementatie enkele jaren uitgetrokken moet worden. De eerste periode hebben 
leidsters en leerkrachten vaak nodig om de leeromgeving goed in te richten, aan het materiaal te wennen en 
zich de eerste beginselen van het programma eigen te maken. Ervaringen elders laten zien dat vooral 
verfijningen in gedrag veel langere tijd nemen, in het geval van High Scope, de basis van Kaleidoscoop in 
Amerika, is de ervaring soms wel vijf tot zeven jaar (Reezigt, 1999)6. Het eventueel aan dit onderzoek te 
koppelen implementatieonderzoek kan meer zicht geven op de mate van implementatie van de betreffende 
VVE-programma’s.  
 
 
In hoofdstuk 3 worden vervolgstappen in het onderzoek geschetst, naar aanleiding van de bevindingen uit 
het eerste onderzoeksjaar.Aangegeven wordt welke inspanningen nodig zijn om het onderzoek in de 
ingeslagen richting voort te zetten.  
In hoofdstuk 4 schetsen we de contouren van een implementatieonderzoek. Hierbij geven we aan welke 
variabelen in het onderzoek van belang zijn om zicht te krijgen op de wijze waarop de in Rotterdam in 
uitvoering genomen VVE-programma’s worden uitgevoerd.  
 
 

                                                        
6  Reezigt, G.J. (1999). De implementatie van Kaleidoscoop en Piramide. Groningen: GION.  
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2 Stand van zaken per schooljaar 2003-2004  

 
2. 1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de eerste analyses die zijn uitgevoerd op bestanden van de 
Toetsservice van het CED.   
Doordat uitgegaan wordt van de gegevens van de Toetsservice zijn er een aantal beperkingen aan de 
gegevens waarmee de voorscholen kunnen worden geëvalueerd.  
− pas vanaf groep 3 worden er systematisch toetsgegevens verzameld; toetsuitslagen in de 

kleutergroepen ontbreken; 
− scholen nemen allerlei verschillende toetsen af; bij de Toetsservice wordt als een soort minimum geëist 

dat toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem voor spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde 
worden afgenomen (én doorgegeven aan de Toetsservice); bij deze toetsen mogen we dus vergelijkbare 
gegevens van een groot aantal scholen verwachten. 

− niet alle (voor-)scholen nemen deel aan de Toetsservice; 
− scholen die wel deelnemen leveren soms onvolledige gegevens aan; 
− gegevens uit een bepaald schooljaar zijn pas medio volgend schooljaar opgeschoond en volledig 

beschikbaar voor de analyses. 
 
De Rotterdamse Voorscholen zijn in verschillende tranches deel gaan nemen aan de verschillende 
voorschoolprogramma’s.  
− in 2000/2001 beginnen 9 ‘eerste tranche’ scholen (waaraan we 2 experimentele scholen toevoegen die 

al en jaar eerder zijn begonnen); 
− in 2001/2002 gevolgd door 16 ‘tweede tranche’ scholen; 
− in 2002/2003 kwamen daar 15 ‘derde tranche’ scholen bij;  
− in 2003/2004 zijn er 28 ‘vierde tranche’ scholen; en  
− in 2004/2005 volgen nog 21 ‘vijfde tranche’ scholen.  
 
Zoals gezegd doen niet alle Rotterdamse (voor-)scholen mee met de Toetsservice. Voor de analyses in dit 
rapport, op basis van gegevens van het schooljaar 2003/2004, beschikken we over toetsgegevens van 7 
Voorscholen uit de eerste tranche en van 7 Voorscholen uit de tweede tranche.  
Daarnaast beschikken we over gegevens van 19 controlescholen. Deze laatste scholen zijn geselecteerd 
omdat ze qua leerlingenpubliek en geografische ligging sterk overeenkomen met de Voorscholen, maar zelf 
geen deel uitmaken van de eerste drie tranches. 
 
Doordat de voorscholen in tranches gaan deelnemen aan de voorschoolprogramma’s  komen er van de 
leerlingen, waarbij effecten van deze programma’s gemeten moeten gaan worden, pas geleidelijk en op 
verschillende tijdstippen toetsscores vanaf groep 3 beschikbaar in het ‘data warehouse’ van de 
Toetsservice. In het volgende overzicht wordt weergegeven welke vergelijkingen tussen groepen leerlingen 
we op basis van het huidige materiaal kunnen maken. Met elk volgend schooljaar zullen de 
evaluatiemogelijkheden groter worden. In het bijzonder zullen er dan meer leerlingen zijn die het volledige 
programma vanaf hun tweede jaar hebben gevolgd. 
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2.2 Overzicht van de analyses 
 
In dit rapport beschikken we over toetsuitslagen van leerlingen uit het schooljaar 2003/2004. We kunnen 
daardoor een aantal vergelijkingen maken tussen leerlingen die wel of niet op Voorscholen zitten. 
 
A. Allereerst kunnen we toetsscores in groep 3 vergelijken tussen leerlingen uit drie type scholen: 

1. Voorscholen van tranche 1; deze leerlingen kunnen al tijdens de peuterspeelzaal (psz) in het VVE-
programma zijn ingestroomd; 

2. Voorscholen van tranche 2; deze leerlingen zullen pas op de basisschool zelf in het programma 
zijn ingestroomd; 

3. Scholen uit de controlegroep, die niet deelnemen aan de programma’s. 
Wanneer het VVE-programma op korte termijn directe effecten zou sorteren, zouden we mogen 
verwachten dat de leerlingen van het eerste type scholen betere scores behalen. 
 
 
B. Vervolgens kunnen we toetsscores uit groep 4 in schooljaar 2003/2004 vergelijken tussen leerlingen in 
twee type scholen: 

1. Voorscholen van tranche 1; deze leerlingen zullen pas op de basisschool zelf in het programma 
zijn ingestroomd; 

2. Scholen uit de controlegroep, die niet deelnemen aan de programma’s. 
We verwachten hier geen systematische verschillen tussen de scholen, omdat deze groep leerlingen op de 
voorscholen nog nauwelijks heeft kunnen profiteren van het voorschoolprogramma. Deze vergelijking is 
vooral van belang om na te gaan of de leerlingen op de controlescholen voldoende ‘lijken’ op de leerlingen 
in de Voorscholen. 
 
 
C. Tot slot kunnen we nog toetsscores uit groep 3 vergelijken tussen leerlingen van de Voorscholen van 
tranche 1 uit verschillende schooljaren: 

1. groep 3 in 2002/2003: deze leerlingen zullen pas op de basisschool zelf in het programma zijn 
ingestroomd; 

2. groep 3 in 2003/2004: deze leerlingen kunnen al tijdens de psz in het VVE-programma zijn 
ingestroomd 

Hier zouden we, als het VVE-programma op korte termijn directe effecten zou sorteren, opnieuw mogen 
verwachten dat de tweede groep leerlingen betere scores behaalt. 
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Analyse A: Vergelijking van toetsscores in groep 3 
  
In deze paragraaf zullen we toetsscores in groep 3 vergelijken tussen leerlingen uit drie type scholen: 

1. Voorscholen van tranche 1; deze leerlingen kunnen al tijdens de peuterspeelzaal (psz) in het VVE-
programma zijn ingestroomd; 

2. Voorscholen van tranche 2; deze leerlingen zullen pas op de basisschool zelf in het programma 
zijn ingestroomd; 

3. Scholen uit de controlegroep, die niet deelnemen aan de programma’s. 
Wanneer het VVE-programma op korte termijn directe effecten zou sorteren, zouden we mogen 
verwachten dat de leerlingen van het eerste type scholen betere scores behalen. 
 
We beginnen met het vergelijken van de leerlingen van groep 3 in de onderscheiden drie typen scholen: hoe 
zijn de leerlinggewichten verdeeld en hoe oud zijn de leerlingen. In Tabel 1 staan de resultaten samengevat, 
waarbij is getoetst of verschillen statistisch significant zijn.7 
 
Tabel 1 Kenmerken van leerlingen uit groep 3 op drie typen Rotterdamse scholen 
 leerlinggewichten leeftijd 
 %1.00 %1.25 %1.90  per 1/10/2003 
tranche 1 5.4 7.8 86.8 6.76 
tranche 2 15.4 11.2 73.4 6.70 
controle 7.0 4.3 88.7 6.70 
significantie  p<.01  ns 
 
Op de scholen uit tranche 2 is het aandeel allochtone doelgroepleerlingen wat lager; terwijl zowel het 
aandeel 1.00- als het aandeel 1.25-leerlingen wat hoger ligt. De leerlingsamenstelling op de tranche 1 
scholen en de controlescholen is vrijwel gelijk. 
Qua leeftijd is er hoegenaamd geen verschil tussen de drie typen scholen. 
 
Vervolgens komen we tot de vergelijking van de toetsscores in groep 3. In de gegevens van de Toetsservice 
komen zowel toetsscores uit het midden als aan het eind van groep 3 voor. Volgens de toetskalender van de 
Toetsservice en van het Cito worden de middentoetsen in januari/februari afgenomen. Veel scholen vinden 
dit tijdstip echter te vroeg in de schoolloopbaan en nemen in groep 3 alleen de eindtoetsen af. Deze worden 
in mei/juni afgenomen. Voor een zo eerlijk mogelijke  onderlinge vergelijking van de groepen gebruiken 
we daarom alleen scores op de toetsen, afgenomen aan het eind van groep 3. 
In de volgende tabel geven we gemiddelde scores van de leerlingen uit de drie typen scholen voor spelling; 
de schalen begripsrelaties (sbr) en verwijsrelaties (svr) uit de toets lezen met begrip; en voor de toets 
rekenen/wiskunde. Er is weer getoetst of de gevonden verschillen in gemiddelden statistisch significant 
zijn.  
 
Tabel 2 Gemiddelde toetsscores aan het eind van groep 3, schooljaar 2003/2004;  
 op drie typen Rotterdamse scholen 
 spelling lezen met begrip rekenen 
 svs38 sbr38 svr38 rw39 
tranche 1 110.3 92.9 99.1 51.8 
tranche 2 110.1 91.7 99.7 51.9 
controle 111.2 92.7 99.3 54.4 
significantie .ns ns ns .013 
 
 
Uit Tabel 2 blijkt dat er bij spelling en de twee schalen voor lezen met begrip slechts kleine (en statistisch 
niet-significante) verschillen zijn tussen de leerlingen op de drie typen scholen. Bij rekenen/wiskunde is het 
gemiddelde van leerlingen op de controle-scholen echter hoger dan dat van leerlingen op zowel de tranche-

                                                        
7 Daarmee wordt, kort gezegd, aangeduid welke kans er is dat een gevonden verschil op toeval berust. Pas als die 
kans minder is dan 5% (aangeduid met p<.05) is zo’n verschil statistisch significant. Als een verschil statistisch 
niet significant is geven we dat aan met: ns.  
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1 als de tranche-2 scholen. Het verschil is niet erg groot (er is sprake van een effectgrootte8 van .20 wat in 
de literatuur wordt beschouwd als een klein effect). Het ontbreken van een verschil tussen de scores in 
tranche 1 en tranche 2 is tegengesteld aan de verwachting dat leerlingen uit de eerste tranche al zouden 
hebben kunnen profiteren van hun (langere) deelname aan het voorschoolprogramma. 
 
Doordat de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem landelijke genormeerd zijn is het ook mogelijk om de 
uitkomsten van de leerlingen op de Rotterdamse scholen te vergelijken met de landelijke normen. We zijn 
in het bijzonder geïnteresseerd in het aandeel leerlingen dat zwak scoort op deze toetsen. Als ‘zwak’ 
benoemen we hier dan: landelijk bij de laagste 25% behoren; in termen van de Cito-normgroepen zijn dit 
de groepen D en E. 
 
 
Tabel 3 Aandeel zwak-scorende leerlingen eind van groep 3, schooljaar 2003/2004  
 (Cito-normgroep D+E; landelijk 25%);op drie typen Rotterdamse scholen 
 spelling lezen met begrip rekenen 
 svs38 sbr38 svr38 rw39 
tranche 1 31.1% 23.9% 20.4% 24.8% 
tranche 2 28.9% 25.4% 23.3% 20.8% 
controle 21.4% 20.6% 23.1% 20.1% 
significantie p<.05 ns ns ns 
 
 
Bij spelling is het aandeel zwakke leerlingen op de beide typen Voorscholen wat groter dan de landelijke 
norm van 25%, bij de andere toetsen ligt het aandeel ongeveer op of onder die 25%. De controlescholen 
hebben meestal iets minder zwakke leerlingen dan de Voorscholen. Alleen bij de schaal verwijsrelaties 
(svr38) uit de toets lezen met begrip is het aandeel zwakke leerlingen op de tranche 1 scholen een fractie 
lager. 
 
 
Multi-niveau analyses 
In Tabel 2 zijn de toetsresultaten van leerlingen in drie typen scholen vergeleken. Daarbij werd nog geen 
rekening gehouden met het feit dat de leerlingen geclusterd zitten in specifieke scholen én dat de 
leerlingsamenstelling tussen die scholen, naar leerlinggewicht en naar leeftijd, kan verschillen. In een 
aanvullende multi-niveau analyse, waarin dat wel gebeurt blijven de conclusies echter overeind.  
Bij de toets voor rekenen/wiskunde zijn de verschillen tussen de leerlingen op controlescholen en op de 
voorscholen uit beide tranches echter niet meer significant. 
 
 
 
Conclusies uit analyse A 
 
Over het geheel genomen vinden we slechts kleine verschillen tussen de drie hier geanalyseerde groepen 
leerlingen. We vinden geen aanwijzingen dat de leerlingen uit de tranche 1 scholen, die een jaar langer 
hebben kunnen deelnemen aan het voorschoolprogramma, betere toetsresultaten behalen. Bij de toets 
Rekenen/wiskunde vinden we zelfs dat de leerlingen uit de controlescholen iets betere resultaten behalen. 
(N.B. Wanneer dergelijke resultaten ook uit toekomstige analyses naar voren zouden komen, dan kan dat 
een aanwijzing zijn dat rekenen in de programmascholen tot en met groep 3 mogelijk te weinig aandacht 
krijgt. Maar de hier gepresenteerde gegevens zijn uiteraard nog te onvolledig om een dergelijke conclusie 
ook te kunnen trekken. Bovendien waren de verschillen in de meer geëigende multi-niveau analyse niet 
significant.) 
We merken nog wel op dat het aandeel zwakke leerlingen op de voorscholen bij lezen met begrip en 
rekenen niet boven de landelijke norm van 25% uitkomt. Bij spelling is dat beeld iets ongunstiger.

                                                        
8 De effectgrootte drukt uit hoe groot het verschil in gemiddelde score tussen twee groepen leerlingen is, in 
vergelijking tot de spreiding in scores tussen de leerlingen binnen die groepen. Als er veel spreiding is, is er ook 
al snel sprake van veel overlap tussen beide groepen en is een verschil in gemiddelde minder betekenisvol; de 
effectgrootte is dan klein. 
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Analyse B: Vergelijking van toetsscores in groep 4 
 
  
In deze paragraaf vergelijken we toetsscores uit groep 4 in schooljaar 2003/2004 tussen leerlingen in twee 
type scholen: 

1. Voorscholen van tranche 1; deze leerlingen zullen pas op de basisschool zelf in het programma 
zijn ingestroomd; 

2. Scholen uit de controlegroep, die niet deelnemen aan de programma’s. 
We verwachten hier geen systematische verschillen tussen de scholen, omdat deze groep leerlingen op de 
voorscholen nog nauwelijks heeft kunnen profiteren van het voorschoolprogramma. Deze vergelijking is 
vooral van belang om na te gaan of de leerlingen op de controlescholen voldoende ‘lijken’ op de leerlingen 
in de Voorscholen. 
  
Ook hier vergelijken we eerst weer de verdeling van leerlinggewichten op de scholen en de leeftijd van de 
leerlingen 
 
Tabel 4 Kenmerken van leerlingen uit groep 4 op twee typen Rotterdamse scholen 
 leerlinggewichten leeftijd 
 %1.00 %1.25 %1.90  per 1/10/2003 
tranche 1 5.6 5.2 89.2 7.86 
controle 7.4 2.3 90.1 7.85 
significantie  ns  ns 
 
De herkomst van de leerlingen en hun leeftijd komen sterk overeen tussen beide type scholen. Dat levert 
een bevestiging op voor de selectie van controle-scholen als scholen die qua leerlingenpubliek 
vergelijkbaar moeten zijn aan de voorscholen. 
 
Vervolgens zijn we nagegaan welke toetsscores er behaald zijn aan het eind van groep 4. In Tabel 5 wordt 
hier een overzicht van gegeven. 
 
Tabel 5 Gemiddelde toetsscores aan het eind van groep 4, schooljaar 2003/2004;  
 op twee typen Rotterdamse scholen 
 spelling lezen met begrip rekenen 
 svs49 sbr48 svr48 rw49 
tranche 1 122.2 100.3 116.1 70.3 
Controle 122.2 100.1 112.9 71.4 
Significantie ns ns ns ns 
 
 
Bij geen van de toetsen verschillen de gemiddelde scores significant tussen de leerlingen op de voorscholen 
van tranche 1 en die op de controlescholen. Wel is er een lichte tendens dat de leerlingen van de 
voorscholen wat hoger scoren op de schaal verwijsrelaties (svr48) uit de toets lezen met begrip. 
Tot slot zijn we weer nagegaan welk deel van de leerlingen als zwak kan worden bestempeld, vergeleken 
met de landelijke Cito-norm van de laagste 25% (de D- en E-normgroep). 
 
 
Tabel 6 Aandeel zwak-scorende leerlingen eind groep 4, schooljaar 2003/2004  
 (Cito-normgroep D+E; landelijk 25%);op twee typen Rotterdamse scholen 
 spelling lezen met begrip rekenen 
 svs49 sbr48 svr48 rw49 
tranche 1 25.7% 44.4% 33.3% 20.0% 
Controle 18.9% 49.5% 46.8% 19.9% 
Significantie ns ns p<.05 ns 
 
 
Bij lezen met begrip zien we, voor beide schalen, een relatief grote groep zwakke leerlingen. Bij de beide 
andere toetsen is het aandeel zwakke leerlingen kleiner en veelal onder de norm van 25%. De Voorscholen 
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uit tranche 1 hebben bij de schaal verwijsrelaties (svr48) uit de toets lezen met begrip een wat lager aandeel 
zwakke leerlingen dan de controlescholen. 
 
 
 
Conclusies uit analyse B 
 
Zoals verwacht vinden we bij de toetsen van groep 4 geen duidelijke verschillen tussen de leerlingen van de 
eerste tranche voorscholen en de controlescholen. Dat was verwacht, omdat deze leerlingen nog niet vanaf 
het begin aan het volledige voorschoolprogramma hebben kunnen deelnemen. 
Verder valt op dat het aandeel zwakke leerlingen bij de beide schalen uit de toets lezen met begrip hoger is 
dan landelijk (vooral op de controlescholen). Dat is in tegenstelling bij wat we in groep 3 vonden. 
 
 
 
 
Analyse C: Vergelijking van toetsscores van twee achtereenvolgende groepen 3 uit tranche 1 
 
 
In deze paragraaf vergelijken we toetsscores uit groep 3 van leerlingen van de Voorscholen van tranche 1 
uit twee opeenvolgende schooljaren: 

1. groep 3 in 2002/2003: deze leerlingen zullen pas op de basisschool zelf in het programma zijn 
ingestroomd; 

2. groep 3 in 2003/2004: deze leerlingen kunnen al tijdens de psz in het VVE-programma zijn 
ingestroomd. 

Hier zouden we, als het VVE-programma op korte termijn directe effecten zou sorteren, mogen verwachten 
dat de tweede groep leerlingen betere scores behaalt. 
 
We geven eerst weer het overzicht van de kenmerken leerlinggewicht en leeftijd in beide schooljaren. 
 
Tabel 7 Kenmerken van leerlingen uit groep 3 van tranche 1 scholen; 
 in twee opeenvolgende schooljaren 
 leerlinggewichten leeftijd 
 %1.00 %1.25 %1.90  per 1 okt  
2002-2003 4.8 5.6 89.6 6.79 
2003-2004 5.4 7.8 86.8 6.76 
significantie  ns  ns 
 
Zoals verwacht kon worden zijn de kenmerken van de leerlingen (in twee schooljaren in dezelfde scholen) 
hoegenaamd niet veranderd. 
De volgende tabel geeft de gemiddelde toetsscores aan het eind van groep 8 in beide schooljaren. 
 
Tabel 8 Gemiddelde toetsscores aan het eind van groep 3 van tranche 1 scholen; 
 in twee opeenvolgende schooljaren 
 spelling lezen met begrip rekenen 
 svs38 sbr38 svr38 rw39 
2002-2003 109.4 91.7 98.9 51.8 
2003-2004 110.3 92.9 99.1 51.8 
significantie .ns ns ns ns 
 
 
De tabel laat zien dat er geen significante verschillen in gemiddelden worden gevonden. Er is hooguit een 
zeer lichte tendens dat de scores in het meest recente schooljaar iets zijn gestegen. Dat is op zichzelf 
hoopvol, maar de kans dat deze verschillen op toeval berusten is veel te groot om er conclusies aan te 
verbinden. 
Tot slot presenteren we het aandeel zwak-scorende leerlingen in beide schooljaren. 
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Tabel 9 Aandeel zwak-scorende leerlingen eind van groep 3 van tranche 1-scholen; 
 (Cito-normgroep D+E; landelijk 25%); in twee opeenvolgende schooljaren 
 spelling lezen met begrip rekenen 
 svs38 sbr38 svr38 rw39 
2002-2003 35.3% 29.0% 26.3% 24.7% 
2003-2004 31.1% 23.9% 20.4% 24.8% 
significantie ns ns ns ns 
 
 
Ook hier vinden we geen significante verschillen. En opnieuw hooguit als tendens dat het aandeel zwakke 
leerlingen iets is afgenomen in het meest recente schooljaar. 
 
 
Conclusies uit analyse C 
 
De groep leerlingen, die in 2003/2004 in groep 3 van de tranche 1 scholen zat heeft in principe vanaf een 
eerder tijdstip (al op de peuterspeelzaal) kunnen deelnemen aan het voorschoolprogramma dan de groep die 
al in 2002/2003 in groep 3 van de betreffende scholen zat. Deze verschillende deelnamemogelijkheden 
vinden we niet terug in de gemiddelde toetsscores van de leerlingen. Die verschillen namelijk niet tussen 
beide groepen. 
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2. 3 Voorgeschiedenis 
 
 
Leerlingen uit de groepen drie van de Voorscholen zullen niet allemaal op dezelfde manier deel hebben 
genomen aan (en dus: hebben kunnen profiteren van) het volledige voorschoolprogramma (vanaf dat ze 
twee jaar zijn geworden tot en met het eind van de kleuterbouw). Sommige leerlingen zijn niet naar de 
peuterspeelzaal geweest of in een periode dat de peuterspeelzaal nog niet deelnam aan het programma. 
Andere leerlingen stromen door verhuizing en dergelijke pas in groep 2 of 3 in de betreffende basisschool 
met voorschoolprogramma in. Voor een goede evaluatie van de effecten van de programma’s is het van 
belang dat zulke verschillen in voorgeschiedenis in de analyses verdisconteerd worden. 
In het ideale geval zou de school, middels een vorm van ‘intake’-instrument, dergelijke gegevens bij 
moeten houden. In de praktijk gebeurt dat (nog) niet systematisch en moeten we op een andere manier 
proberen gegevens over de voorgeschiedenis te achterhalen. In de afgelopen tijd is geprobeerd om dit bij de 
onderzochte voorscholen te doen met behulp van een beknopte vragenlijst, die enkele kernvragen omvat 
met betrekking tot de voorgeschiedenis van de leerlingen uit groep 3 (de eerste groep, waarbij de namen 
van de leerlingen systematisch bij de Toetsservice bekend zijn). De vragenlijst is met opzet (zeer) beknopt 
gehouden omdat gevraagd werd naar gegevens van soms drie of meer jaar geleden. De ervaring leert dat 
zo’n retrospectieve benadering de nodige problemen met zich meebrengt. De vragenlijst is opgenomen in 
Doeleman, Roeleveld en Veen (2005).   
 
De gegevensverzameling is maar deels succesvol gebleken (zie bijlage 1). Van een deel van de scholen 
hebben we (nog) geen gegevens ontvangen, bij andere scholen komen we nogal eens overgeslagen vragen 
tegen of het antwoord ‘weet niet’. 
Bij de scholen die wel gerespondeerd hebben komt het beeld naar voren dat van de betreffende leerlingen 
uit groep 3 slechts een klein deel ook daadwerkelijk het voorschoolse traject heeft doorlopen. Zo hebben 
van de leerlingen van groep 3 in schooljaar 2003/2004 op de scholen van tranche 1 er 20 dat traject wel 
doorlopen, terwijl dat bij 92 leerlingen niet het geval was (en van nog eens 112 is dit gegeven –nog- 
onbekend).   
Deze groep leerlingen is in de analyses hiervoor beschouwd als de eerste lichting, die geprofiteerd zou 
kunnen hebben van de voorschoolprogramma’s. Kennelijk is dat in onvoldoende mate het geval (en de 
uitkomsten van de analyses hoeven dan ook geen verbazing te wekken). 
 
We kiezen er voor om de scholen nu niet onder druk te zetten om alsnog meer gegevens op te leveren, maar 
om de procedure om de gewenste gegevens op een handige en voor de scholen goed verwerkbare manier 
ter beschikking te krijgen, te verbeteren. Ook de koppeling van de voorgeschiedenisgegevens aan de 
toetsgegevens vergt nog enige zorg. 
 
 
Analyses 
Hoewel de gegevens nogal onvolledig zijn hebben we toch enkele multi-niveau analyses uitgevoerd om na 
te gaan of er verschillen in toetsresultaten bestaan tussen: 
− leerlingen die het voorschoolse traject hebben doorlopen versus de leerlingen die dat niet hebben 

gedaan; 
− leerlingen die vanaf groep 1 van de basisschool aan het voorschoolprogramma hebben deelgenomen 

versus de leerlingen die dat pas vanaf groep 2 doen; 
− leerlingen waarvan de ouders vaak of regelmatig deelnamen aan activiteiten in het kader van het 

voorschoolprogramma versus leerlingen van ouders die dat nooit of hooguit zelden deden. 
In de analyse is steeds ook de groep, waarvan het betreffende gegeven onbekend is, meegenomen. 
De uitkomsten kunnen kort samengevat worden: bij geen enkele toetsscore vinden we significante 
verschillen tussen de zo onderscheiden groepen leerlingen. Ongetwijfeld heeft dat ook te maken met de 
soms kleine aantallen en het grote aandeel leerlingen waarvoor deze gegevens niet bekend zijn. Vergaande 
conclusies kunnen we daarom nog niet hieruit trekken. 
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3 De toekomst van het evaluatieonderzoek Rotterdamse voorschool 
 
In het vorige hoofdstuk is de stand van zaken weergegeven van het eerste onderzoeksjaar van de evaluatie 
van de voorschool in Rotterdam.In dit hoofdstuk schetsen we een aantal vervolgstappen in het onderzoek 
en geven we aan welke inspanningen er nodig zijn om het onderzoek volgens de ingeslagen richting voort 
te zetten.  
 
3. 1 De beschikbare toetsgegevens aanvullen 
 
Toetsgegevens 
Voor deze rapportage zijn gegevens gebruikt uit de Toetsservice van het CED. Uit het verslag blijkt dat niet 
alle Rotterdamse voorscholen deelnemen aan de Toetsservice. Zowel van de 11 eerste 
tranche/experimentele als van de 16 tweede tranche voorscholen zijn er 7 die deelnemen aan de 
Toetsservice. Het is duidelijk dat deze aantallen aan de lage kant zijn.  
Naar aanleiding van deze bevindingen heeft het CED (Toetsservice) nagegaan wat de reden is van het feit 
dat van zoveel scholen Toetsgegevens ontbreken. Uit een telefonische ronde onder de voorscholen uit de 
eerste vier tranches blijkt dat van de 70 voorscholen er 56 beschikken over toetsgegevens van de kinderen 
in groep 3 en in principe zouden kunnen aanleveren aan de Toetsservice of een ander datawarehouse (zie 
tabel).  
 
Voorscholen die beschikken over toetsgegevens   
1 (9+2) 
2 (16) 

9 
11 

3 (15) 
4 (28) 

12 
24 

Totaal 70 56 
 
Het CED heeft bij de scholen uit tranche 1-4 die niet meedoen aan de Toetsservice de bereidheid gepolst 
om gegevens centraal aan te leveren. Een groot deel van de scholen toont zich in principe bereid gegevens 
centraal aan te leveren zodat in een volgende analyseronde van meer voorscholen toetsgegevens 
beschikbaar zouden kunnen zijn. Een punt voor nader overleg (tussen oa. FOKOR en DSO) is of en op 
welke wijze men met het oog op dit soort evaluatieonderzoek scholen zal gaan bewegen om toetsgegevens 
op een centrale plaats aan te leveren.  
 
Gegevens voorgeschiedenis 
Voor een goede evaluatie van de effecten van de VVE-programma’s is het van belang dat de verschillen in 
voorgeschiedenis van de kinderen verdisconteerd worden, zo is in het vorige hoofdstuk betoogd. Omdat de 
basisscholen (nog) geen ‘intake’instrument hanteren om het traject voorafgaande aan de instroom in de 
kleutergroep te registreren is voor dit onderzoek een beknopte vragenlijst opgesteld. Deze bevat enkele 
kernvragen met betrekking tot de voorgeschiedenis van de leerlingen uit groep 3 (de eerste groep, waarbij 
de namen van de leerlingen systematisch bij de Toetsservice bekend zijn). De vragenlijst is met opzet (zeer) 
beknopt gehouden omdat gevraagd werd naar gegevens van soms drie of meer jaar geleden. De ervaring 
leert dat zo’n retrospectieve benadering de nodige problemen met zich meebrengt. Deze aanvullende 
gegevensverzameling is slechts deels succesvol gebleken.   
 
We stellen voor om, in samenwerking met onder meer DSO en FOKOR, te werken aan een verbeterde 
procedure om de gewenste gegevens op een handige en voor de school verwerkbare manier ter beschikking 
te krijgen. 
 
 
3.2 Gegevens toevoegen  
 
In de huidige opzet, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestanden van de Toetsservice, valt het eerste 
meetmoment in groep 3. Dit is op zichzelf een plausibel moment, aangezien er in groep 3 opbrengsten van 
de voorschool worden verwacht. Er is voorzien in een tweede meetmoment, later in de schoolloopbaan, om 
na te gaan of eventuele effecten die waargenomen worden in groep 3, stand houden of worden uitgebouwd.  
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Het onderzoek zou nog aan kracht kunnen winnen als aan de longitudinale opzet een meetmoment zou 
worden toegevoegd eerder in de schoolloopbaan. Dat is, als we als we uitgaan van bestaande 
databestanden, mogelijk als er gebruik gemaakt kan worden van gegevens die de GGD verzamelt in de 
Jeugdmonitor. De Jeugdmonitor is opgenomen in het preventief gezondheidsonderzoek van de GGD en is 
gericht op het verzamelen van gegevens over het welbevinden en (probleem)gedrag van kinderen en 
jongeren en factoren die daarop van invloed zijn. In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de variabelen 
die in het onderzoek van de GGD zijn opgenomen en over welke leeftijdsgroep kinderen deze gegevens 
worden verzameld. Naar aanleiding van het variabelenoverzicht geven we in overweging om een ruim 
aantal andere variabelen in het onderzoek op te nemen, zoals gegevens over spraak-taalontwikkeling, 
gedragsaspecten en sociaal-emotionele ontwikkeling (contact met anderen) van de kinderen. 
De gegevens worden verkregen door middel van vragenlijsten die voor elk kind worden ingevuld door de 
leerkrachten, de ouders en de jeugdartsen. Deze gegevens worden verzameld in groep 2 van de 
basisscholen, bij 5-6-jarigen. Dat is dus een jaar eerder dan de toetsgegevens van het CED in groep 3, 
waarmee de huidige analyses zijn uitgevoerd. Op dit moment nemen vrijwel alle Rotterdamse basisscholen 
deel aan de Jeugdmonitor.  
 
Bij de GGD is de mogelijkheid nagegaan de in het kader van de Rotterdamse Jeugdmonitor verzamelde 
gegevens voor dit onderzoek beschikbaar te maken. Hieruit blijkt dat men in 2002/2003 vanaf ongeveer 
maart 2003 is begonnen met de implementatie van de RJM in groep 2. In de laatste maanden van dat 
schooljaar hebben een paar scholen meegedaan, waaronder één van de tranche 1 voorscholen. Dat 
schooljaar is echter nog niet op naam gewerkt. Het verzamelen van gegevens op naam is pas ingevoerd in 
schooljaar 2003/2004. In dat schooljaar hebben vrijwel alle basisscholen meegedaan. Ook dit schooljaar 
2004/2005 is het de bedoeling dat weer alle scholen meedoen.  
In principe is het derhalve mogelijk per schooljaar 2003-2004 te beschikken over gegevens uit de RJM op 
leerlingniveau. Men loopt op dit moment achter met de electronische verwerking van de gegevens, maar 
naar verwachting zijn de gegevens voor een volgende analyseronde beschikbaar.  
 
De VVE-programma’s die  in het kader van de voorschool worden uitgevoerd zijn breed van opzet en 
gericht op het ontwikkelen van alle ontwikkelingsgebieden. Er is veel aandacht voor aspecten die van 
belang zijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen als veiligheid, zelfvertrouwen en sociale 
relaties, als een belangrijke basis voor het verdere leren. Er zijn verschillende manieren om eventuele 
opbrengsten van deze gerichtheid op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te meten. In de 
Jeugdmonitor worden gegevens verzameld over de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, die 
wellicht aan de bestanden kunne worden toegevoegd (zie vorige alinea). Daarnaast wijst een recente peiling 
onder de basisscholen door het CED erop dat veel scholen zich op dit moment oriënteren op een instrument 
voor het meten van sociale competenties. Het ligt voor de hand dat veel scholen gebruik gaan maken van de 
door het CED ontwikkelde SCOL en dat de observatiegegevens vervolgens worden opgenomen in een 
centraal datawarehouse. Hiervoor moeten echter nog de nodige stappen gezet worden. Ook hier kunnen de 
schoolbesturen en de DSO een stimulerende rol vervullen door scholen te bewegen de SCOL te gaan 
gebruiken en de gegevens centraal, onder meer met het oog op evaluatieonderzoek, aan te leveren.  
 
 
3.3 Nieuwe gegevens verzamelen 
 
Nu duidelijk is welke voorscholen aan het onderzoek meedoen, kunnen deze scholen in principe benaderd 
worden voor het verzamelen van aanvullende informatie. Dit deel van het onderzoek is erop gericht een 
aantal kenmerken van de scholen in kaart te brengen die kunnen dienen als verklaring voor eventuele 
gevonden schoolverschillen, zoals het gehanteerde voorschoolprogramma, de mate van implementatie, de 
mate van realisatie van de structurele randvoorwaarden (dubbele bezetting, 4 dagdelen in de 
peuterspeelzaal, etc.) en de in relatie tot het programma uitgevoerde ouderactiviteiten.  
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Bijlage 1  Gegevens uit de aanvullende dataverzameling 
 
 
 2002/2003 2003/2004 
 tranche 1 tranche 1 tranche 2 
1. deelgenomen aan vve-program in psz?    

ja 11 20 2 
nee 140 89 64 

psz is later gestart met program 18 3 7 
onbekend 1 0 0 

niet ingevuld 20 50 44 
non-respons school 73 61 121 

 1a. indien ja, hoe lang?    
0-5 maanden 3 0 0 

6-11 maanden 0 3 0 
12 maanden of meer 3 15 0 

niet ingevuld 5 2 2 
 1b. indien ja, hoe intensief?    

minder dan 2 dagdelen 0 0 0 
2-3 dagdelen 1 2 0 

4 dagdelen of meer 0 16 0 
niet ingevuld 10 2 2 

    
2. vanaf wanneer deelgenomen aan vve-
programma op de basisschool? 

   

vanaf groep 1 116 102 56 
pas in groep 2 23 18 14 
pas in groep 3 23 13 3 
niet ingevuld 28 29 44 

non-respons school 73 61 121 
    
3. deelname ouders aan activiteiten in kader van 
het vve-programma op de school? 

   

altijd - regelmatig 66 49 28 
zelden - nooit 79 73 12 

onbekend 24 16 33 
niet ingevuld 21 24 44 

non-respons school 73 61 121 
    
n 263 223 238 
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Bijlage 2 
 
Gegevens Rotterdamse Jeugd Monitor (RJM) 
 
Gegevens RJM-GGD en mogelijkheden voor gebruik hiervan in het kader van onderzoek VVE Rotterdam. 
Deze informatie is gebaseerd op een verkennend gesprek met de GGD, informatie op de website 
(www.ggd.rotterdam.nl) en de rapportage ‘Rotterdamse Jeugdmonitor Kleuters, 2000-2001’,GGD 
Rotterdam en omstreken februari 2003’. 
 
Gegevensverzameling 
Globaal is voor de Jeugdmonitor een verdeling te maken in: 
0-4 jarigen (2 metingen);  
basisonderwijs in groep 2 en groep 6;  
voortgezet onderwijs. 
Het onderstaand overzicht geeft aan op welke leeftijden een meting plaatsvindt en van welke 
informatiebronnen gebruik gemaakt wordt. 
0- 4 jaar: wijkverpleegkundige en ouders  
5- 6 jaar: kinderen, leerkrachten en ouders  
9-10 jaar: kinderen, leerkrachten en ouders  
12-13 jaar: jongeren zelf  
14-15 jaar: jongeren zelf  
16-17 jaar: jongeren zelf 
 
Vragenlijsten 
Voor de Jeugdmonitor wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten. Vragen gaan bijvoorbeeld over probleem– 
en risicogedrag, schoolbeleving, sociale vaardigheden, welbevinden, ingrijpende gebeurtenissen, sport- en 
vrijetijdsbesteding, en over relaties met vrienden, ouders, medeleerlingen en de leerkracht. De vragen 
verschillen per leeftijdscategorie.  
 
Werkwijze bij 0-4 jarigen  
De Jeugdmonitor voor deze groep is nog in ontwikkeling. Tot nu toe is gebleken dat het moeilijk is om het 
juiste instrument te vinden voor het vaststellen van de gezondheid en ontwikkeling daarvan bij deze zeer 
jonge kinderen. Het instrument moet enerzijds bruikbaar zijn voor de dagelijkse praktijk op de 
consultatiebureaus en anderzijds betrouwbare en valide informatie over de algemene psychische en 
lichamelijke gezondheid opleveren. De GGD verwacht dat in 2003 bij deze groep de Jeugdmonitor gaat 
draaien. Informatiebronnen zijn de ouders en wijkverpleegkundigen.  
 
Werkwijze in het basisonderwijs  
In groep 2 van het basisonderwijs (5-6 jaar) is de Jeugdmonitor opgenomen in het preventief 
gezondheidsonderzoek van de GGD. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een vragenlijst voor ouders, één 
voor leerkrachten en een vragenlijst voor jeugdartsen. Deze artsen beoordelen de gezondheid en 
psychosociale ontwikkeling op grond van de informatie van ouders en leerkrachten en hun eigen onderzoek 
en gesprek met de ouders. Zij geven indien nodig advies of verwijzen door naar andere hulpverleners.  
 
Samenvattend over de Rotterdamse Jeugdmonitor: 
Een deel van de Rotterdamse basisscholen werkt mee aan de RJM (aanvankelijk 42 % van het totale aantal, 
is nu 100%) 
Het doel van de RJM is het verkrijgen van inzicht in welbevinden en (probleem)gedrag van kinderen en 
jongeren en factoren die daarop van invloed zijn en anderzijds het terugkoppelen van resultaten aan 
betrokkenen en aanzetten tot gerichte interventies. 
Dataverzameling verloopt via ouders, leerkrachten en jeugdartsen 
 
Ontwikkelingsaspecten die worden gemeten: 
 
Lichamelijke en psychosociale ontwikkeling 
De ontwikkelingsaspecten zijn gemeten aan de hand van een aantal voor deze leeftijd 
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belangrijke onderwerpen: de lichamelijke gezondheid, eten, motoriek, verstandelijke ontwikkeling, spraak/ 
taal, contact met anderen, stemming, activiteit en gedrag. Het instrument dat gebruikt werd om deze 
ontwikkelingsaspecten te bevragen, is de monitor KIPP 56. Wanneer de vragen over een onderwerp van 
deze vragenlijst voldoende samenhang vertoonden, zijn de antwoorden uitgedrukt in een somscore, 
variërend op een schaal van 0 tot 100. De meest gunstige score is 0. Met deze somscores is het mogelijk om 
verschillen tussen groepen te toetsen. Momenteel wordt er door de GGD een normeringsonderzoek voor de 
monitor KIPP 5 gedaan, waardoor het mogelijk wordt om naar aanleiding van de score te zeggen hoe 
zorgelijk een kind of groep kinderen op een bepaald onderwerp scoort. De antwoorden van ouders en 
leerkrachten op de losse vragen zijn na te lezen in het naslagwerk. 
 
Voor onderzoek VVE belangrijke variabelen: 
 
Motoriek: 
De leerkracht geeft aan hoe de fijne motoriek (knippen, plakken en kleuren) en grove motoriek (rennen, 
springen en klimmen) van de kleuter is. Ook is gevraagd of het kind wel eens valt of botst en of het kind 
krampachtig of onhandig is. 
 
Verstandelijke ontwikkeling: 
Bij verstandelijke ontwikkeling is gevraagd of het kind belangstelling toont in wat er om hem 
heen gebeurt, of het kind nieuwe dingen onderzoekt, en of het kind gemakkelijk overstapt 
naar nieuwe bezigheden 
 
Spraak/taal: 
Voor dit thema is aan leerkrachten gevraagd of het kind woorden duidelijk en goed verstaanbaar 
uitspreekt, gedachten en wensen goed onder woorden brengt in het Nederlands 
en in de eigen taal, en of het moeite heeft met begrijpen en spreken van de Nederlandse 
taal. 
 
Contact met anderen: 
Bij dit onderwerp gaat het om contact met anderen (ook met leerkrachten en ouders) thuis 
en buitenshuis. Daarbij zijn ook vragen over sociale vaardigheden (zoals contact zoeken 
met anderen), zelfvertrouwen en sociale angst (zoals angst voor nieuwe situaties en angst 
om iets fout te doen) gesteld. 
 
Activiteit: 
Bij het onderwerp activiteit horen vragen over concentratie, passief zijn, druk zijn en onbeheerst 
gedrag. 
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A Inleiding 
 
 
Plaatsbepaling 
In de periode 2000-2007 worden in het kader van het beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
in Rotterdam ruim 100 voorscholen gerealiseerd. Voorscholen zijn samenwerkingsverbanden tussen 
peuterspeelzalen en basisscholen, die een gezamenlijk pedagogisch programma uitvoeren. Het doel 
van de Rotterdamse voorscholen is om door middel van gerichte stimulering in de voor- en 
vroegschoolse periode de startconditie van de kinderen uit achterstandsgroepen bij intrede in groep 3 
van het basisonderwijs te verbeteren.  
In Rotterdam worden in het kader van de voorschool de volgende programma’s uitgevoerd: 
Kaleidoscoop, Piramide, Basisgoed (Startblokken en Basisontwikkeling) en Ko-totaal (Ik en Puk en 
Ko). Van deze programma´s is bekend dat ze verschillen naar didactische invalshoek (bijvoorbeeld 
meer ‘programmagericht versus kindvolgend’) of naar accentuering, bijvoorbeeld een nadruk op spel- 
of op taalstimulering. De programma´s hebben echter gemeen dat zij breed zijn van opzet en gericht 
op alle relevante 'ontluikende schoolvaardigheden', zoals taal- en communicatieve vaardigheden, 
emotionele-motivationele vaardigheden, sociale vaardigheden (sociale interacties, samenwerking); 
ontluikende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid.  
Deze omvorming van basisscholen en speelzalen tot zogenaamde voorscholen kan beschouwd worden 
als een grootschalige en ingrijpende onderwijsinnovatie. Grootschalig omdat er grote aantallen 
speelzalen en basisscholen bij betrokken zijn. Ingrijpend vanwege de investering die het van betrokken 
partijen, onderwijs (de scholen) en welzijn (de peuterspeelzalen) vraagt, om in nauwe samenwerking 
een nieuw pedagogisch programma uit te voeren dat voor veel van de betrokken leidsters en 
leerkrachten een omslag betekent in hun werkwijze en benadering van jonge kinderen.  
De verwachtingen over wat deze investering gaat opleveren zijn hooggespannen. In dit licht heeft 
Jeugd, Onderwijs en Samenleving (voorheen de Dienst Stedelijk Onderwijs) van de gemeente 
Rotterdam gevraagd om een onderzoek waarin wordt nagegaan of het doel van de Rotterdamse 
voorschool, namelijk het verbeteren van de startconditie bij intrede in het basisonderwijs van de 
kinderen die de doelgroep vormen van het Onderwijsachterstandenbeleid te verbeteren, wordt gehaald.  
De opdrachtgever staat hierbij een meerjarig onderzoek voor ogen, waarin een aantal jaren achtereen 
prestatie- en ontwikkelingsgegevens van leerlingen op voorscholen worden vergeleken met die van 
leerlingen op basisscholen zonder voorschool. Een uitgangspunt bij de uitvoering van het onderzoek is 
om zoveel mogelijk gebruik te maken van gegevens, die reeds verzameld zijn of verzameld worden 
met het oog op het vaststellen van de ontwikkeling en de leerprestaties van de Rotterdamse 
basisschoolleerlingen. 
 
Onderzoek 
Het onderzoek bestaat uit een effectmeting en een implementatieonderzoek. De effectmeting is gericht 
op het in kaart brengen van de effecten van de voorschool op de kinderen. De implementatiestudie 
richt zich op de vraag in hoeverre de aan de voorschool deelnemende peuterspeelzalen en basisscholen 
erin slagen het concept van de voorschool (d.w.z.: de randvoorwaarden en de educatieve inhouden van 
de ingezette voorschoolprogramma’s) daadwerkelijk in de praktijk te realiseren.  
In deze rapportage staat de effectmeting, gebaseerd op gegevens van het schooljaar 2004/2005, 
centraal. Over de implementatiestudie wordt afzonderlijk gerapporteerd. 
 
De centrale probleemstelling van de effectmeting luidt: 

Is de startpositie van kinderen uit achterstandsgroepen verbeterd door de voorschool? 
Om vast te stellen of er sprake is van zo’n verbetering worden allereerst onderwijsresultaten van 
leerlingen op voorscholen vergeleken met die van leerlingen op een aantal controlescholen. Deze 
controlescholen zijn, qua leerlingenpubliek en ligging, vergelijkbaar met de voorscholen uit de eerste, 
tweede en derde tranche. 
Een tweede manier om na te gaan of er sprake is van zo’n verbetering is door het vergelijken van 
leerlingen die het volledig traject van een voorschoolprogramma hebben doorlopen met leerlingen op 
dezelfde scholen, die dat nauwelijks of hooguit ten dele hebben gedaan. 
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In het verslag van het vorige onderzoeksjaar9 werd geconstateerd dat de gegevens waarop de 
toenmalige analyses konden worden gebaseerd voor een deel onvolledig bleken te zijn. In dit 
onderzoeksjaar zijn daarom een aantal inspanningen verricht om hier tot verbeteringen te komen: 
 
- Toetsgegevens aanvullen 
In het vorige onderzoeksjaar kon alleen gebruik worden gemaakt van toetsgegevens voor zover die 
aanwezig waren bij de Toetsservice van de CED-groep. Een aantal voorscholen neemt de betreffende 
toetsen wel af maar levert de gegevens niet aan aan de Toetsservice. We zijn er dit jaar in geslaagd om 
voor een deel van deze scholen de toetsgegevens te verkrijgen vanuit de Rotterdamse Onderwijs 
monitor (ROM). We hopen in de toekomst op grotere schaal gebruik te kunnen maken van gegevens 
uit de ROM. 
 
- Gegevens voorgeschiedenis 
Voor een goede evaluatie van de effecten van de VVE-programma’s is het van belang dat de 
verschillen in voorgeschiedenis van de kinderen verdisconteerd worden. De basisscholen hanteren 
(nog) geen intake-instrument om het traject voorafgaande aan de instroom in de kleutergroep te 
registreren. Er is (opnieuw) aanvullende dataverzameling voor dit onderzoek verricht. Vanwege onder 
meer de ‘terugbevraging’ aan leerkrachten blijkt deze echter nogal wat hiaten te bevatten. 
 
- Gegevens toevoegen 
Om het onderzoeksdesign uit te breiden met andere ontwikkelingsgegevens van leerlingen zijn dit 
onderzoeksjaar voor het eerst gegevens uit de Rotterdamse Jeugdmonitor van de GGD gebruikt. 
Daarmee kunnen in het evaluatieonderzoek ook variabelen worden opgenomen met betrekking tot 
spraak-taalontwikkeling, gedragsaspecten, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling (contact 
met anderen) van de kinderen in groep 2. Ook hier hopen we in de toekomst op uitgebreidere schaal 
gebruik van te gaan maken. 
 
 
 
Opzet van dit rapport 
In de volgende twee hoofdstukken B en C gaan we achtereenvolgens in op de cognitieve en overige 
onderwijsuitkomsten van de Voorscholen, in vergelijking met controlescholen. Daarna vergelijken we in 
hoofdstuk D leerlingen binnen Voorscholen, die verschillen in hun (eerdere) deelname aan het gehele 
voorschoolprogramma. In hoofdstuk E tenslotte worden de verschillende gegevens gebruikt in een 
gecombineerde (multi-niveau) analyse, die antwoord moet geven op de centrale probleemstelling van het 
effectonderzoek. 
 
 
 
 

                                                        
9 Roeleveld, J., A. Veen,  R. Doeleman, M. Kienstra (april 2005). Evaluatie van de Voorschool in Rotterdam. 
Technisch rapport 2. Stand van zaken per schooljaar 2003-2004. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut; 
Rotterdam: Toetsservice CED-groep. 
.  
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B. Cognitieve uitkomsten van de Voorscholen 
 
 
Om een beeld te krijgen van de opbrengsten van de voorscholen vergelijken we zulke scholen uit de eerste 
drie tranches met een aantal qua leerlingsamenstelling en geografische ligging vergelijkbare 
controlescholen. De procedure voor het formeren van een controlegroep scholen ten behoeve van dit 
onderzoek is beschreven in een aparte rapportage10.  
In dit hoofdstuk, waarin het om de cognitieve opbrengsten van het onderwijs gaat, zullen we toetsscores, 
die in schooljaar 2004/2005 zijn behaald door leerlingen in groep 3, onderzoeken. We vergelijken de 
gemiddelde toetsscores van leerlingen op scholen uit de genoemde drie tranches met de gemiddelde scores 
op de controlescholen. 
 
De gegevens zijn afkomstig van de CED-groep, aangevuld met voor een aantal scholen gegevens uit de 
ROM11. Het resulterende databestand bevat gegevens over:  
− 303 leerlingen op 8 voorscholen uit tranche 1 
− 445 leerlingen op 11 voorscholen uit tranche 2 
− 367 leerlingen op 13 voorscholen uit tranche 3 
− 550 leerlingen op 19 controlescholen 
 
We beginnen met het vergelijken van de leerlingen van groep 3 in de onderscheiden typen scholen: hoe zijn 
de leerlinggewichten verdeeld en hoe oud zijn de leerlingen. In Tabel 1 staan de resultaten samengevat, 
waarbij is getoetst of verschillen statistisch significant zijn.12 
 
 
Tabel B.1 Kenmerken van leerlingen uit groep 3 op vier typen Rotterdamse scholen 
 leerlinggewichten leeftijd per percentage 
 %1.00 %1.25 %1.90 1/10/2004 vertraagd 
tranche 1 6.1 6.8 87.1 6.77 33.7 
tranche 2 22.2 10.2 67.6 6.67 24.0 
tranche 3 10.1 6.9 83.0 6.77 29.2 
controle 8.6 4.0 87.5 6.69 25.1 
significantie  .000  .011 .014 
 
 
Met betrekking tot de leerlinggewichten wijken de scholen uit tranche 2 wat af van het totale beeld. Op 
deze scholen ligt het aandeel 1.90-leerlingen lager dan op de andere scholen; het aandeel 1.25-leerlingen en 
(vooral) 1.00-leerlingen ligt juist wat hoger. Deze scholen hebben dus een iets ‘gunstiger’ samengesteld 
leerlingenpubliek.  
Qua leeftijd zijn de verschillen tussen de scholen klein. Op scholen uit tranche 2 en de controlescholen zijn 
de leerlingen gemiddeld een fractie jonger (ongeveer een maand). Het aandeel vertraagde leerlingen (per 1 
oktober in groep 3 al 7 jaar of ouder) ligt bij de scholen uit de 1e tranche wat hoger dan op de andere 
scholen. 
 
Bij de cognitieve resultaten  van de leerlingen gaat het om toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem m.b.t. 
spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. Meer specifiek gebruiken we de volgende toetsscores, 
afgenomen aan het eind van groep 3 (mei of juni): 
− SVS38: schaal vorderingen spellingvaardigheid 
− SBR38: Lezen met Begrip; schaal begripsrelaties 
− SVR38: Lezen met Begrip; schaal verwijsrelaties 
                                                        
10 Doeleman, R, J. Roeleveld, A. Veen (januari 2005). Effectmeting VVE Rotterdam. Technisch rapport 1. 
Rotterdam: CED; Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.  
11 Meer details over de dataverzameling worden in de Bijlage gegeven. 
12 Daarmee wordt, kort gezegd, aangeduid welke kans er is dat een gevonden verschil op toeval berust. Pas als 
die kans minder is dan 5% (aangeduid met p<.05) is zo’n verschil statistisch significant. Als een verschil 
statistisch niet significant is geven we dat aan met: ns.  
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− RW39: rekenvaardigheidsscore rekenen/wiskunde 
 
In de volgende tabel geven we gemiddelde scores van de leerlingen uit de vier typen scholen op de 
verschillende schalen. Er is weer getoetst of de gevonden verschillen in gemiddelden statistisch significant 
zijn.  
 
 
Tabel B.2 Gemiddelde toetsscores aan het eind van groep 3, schooljaar 2004/2005;  
  op vier typen Rotterdamse scholen 
 spelling lezen met begrip rekenen 
 svs38 sbr38 svr38 rw39 
tranche 1 111.5 92.8 99.4 53.4 
tranche 2 108.7 91.5 97.3 52.1 
tranche 3 108.9 91.0 95.3 50.3 
controle 109.6 91.6 96.7 51.9 
significantie .000 ns (.067) .015 .018 
 
 
Uit deze tabel blijkt een éénduidige tendens13: bij alle toetsen scoren de leerlingen op voorscholen uit de 
eerste tranche gemiddeld hoger dan de leerlingen op voorscholen uit de andere tranches en de 
controlescholen. Bij drie van de vier uitkomsten zijn deze verschillen ook statistische significant. De 
verschillen zijn echter niet erg groot: er is sprake van effectgroottes14 van ongeveer .20, wat in de literatuur 
wordt beschouwd als een klein effect. 
Onze conclusie is dat er sprake is van een lichte voorsprong voor de tranche-1-scholen. In hoofdstuk E 
zullen we met een meer geavanceerde en preciezere (maar ook kritischer) multi-level analyse nagaan of 
deze conclusie ook na controle voor eventuele verschillen in leerlingsamenstelling getrokken mag worden. 
 
Doordat de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem landelijke genormeerd zijn, is het ook mogelijk om de 
uitkomsten van de leerlingen op de Rotterdamse scholen te vergelijken met de landelijke normen. We zijn 
in het bijzonder geïnteresseerd in het aandeel leerlingen dat zwak scoort op deze toetsen. Als ‘zwak’ 
benoemen we hier dan: landelijk bij de laagste 25% behoren; in termen van de Cito-normgroepen zijn dit 
de groepen D en E. 
 
 
Tabel B.3 Aandeel zwak-scorende leerlingen eind van groep 3, schooljaar 2004/2005  
  (Cito-normgroep D+E; landelijk 25%);op vier typen Rotterdamse scholen 
 spelling lezen met begrip rekenen 
 svs38 sbr38 svr38 rw39 
tranche 1 21.1% 33.5% 29.9% 22.4% 
tranche 2 27.3% 31.9% 32.2% 23.4% 
tranche 3 33.5% 31.7% 37.2% 25.7% 
controle 27.8% 31.2% 31.5% 24.9% 
significantie .014 ns ns ns 
 
 
Het aandeel leerlingen dat zwak scoort op spelling ligt bij de tranche 1 scholen lager dan bij de andere 
typen scholen (en ook een fractie onder het landelijk gemiddelde van 25%). Bij de andere toetsen verschilt 
het aandeel zwak-scorende leerlingen niet significant tussen de vier typen scholen. 

                                                        
13 Met tendens doelen we in dit rapport niet op een historische ontwikkeling, maar op het feit dat verschillende 
indicatoren dezelfde kant op wijzen. 
14 De effectgrootte drukt uit hoe groot het verschil in gemiddelde score tussen groepen leerlingen is, in 
vergelijking tot de spreiding in scores tussen de leerlingen binnen die groepen. Als er veel spreiding is, is er ook 
al snel sprake van veel overlap tussen beide groepen en is een verschil in gemiddelde minder betekenisvol; de 
effectgrootte is dan klein. 
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We concluderen dat er hier geen sprake is van een duidelijke tendens, over alle toetsen heen. Het is dus niet 
zo dat op de tranche-1-scholen (ondanks het overall hogere gemiddelde op deze toetsen; zie tabel 2) het 
aantal zwak-scorende leerlingen duidelijk lager is.15  
 
De voorscholen uit de eerste tranche voeren al langere tijd hun voorschoolprogramma uit. Voor deze 
scholen kunnen we toetsscores uit groep 3 vergelijken over drie opeenvolgende schooljaren. Hier zouden 
we, als het VVE-programma op korte termijn directe effecten zou sorteren, mogen verwachten dat de 
recentste groep leerlingen betere scores behaalt. 
We geven eerst weer het overzicht van de kenmerken leerlinggewicht en leeftijd in beide schooljaren. 
 
 
Tabel B.4 Kenmerken van leerlingen uit groep 3 van voorscholen uit tranche 1; 
  in drie opeenvolgende schooljaren 
 leerlinggewichten leeftijd 
 %1.00 %1.25 %1.90 per 1 okt 
2002-2003 4.8 5.6 89.6 6.79 
2003-2004 5.4 7.8 86.8 6.76 
2004-2005 6.1 6.8 87.1 6.77 
significantie  ns  ns 
 
 
Zoals verwacht kon worden zijn de kenmerken van de leerlingen (in drie schooljaren in dezelfde scholen) 
hoegenaamd niet veranderd. 
De volgende tabel geeft de gemiddelde toetsscores aan het eind van groep 3 in beide schooljaren. 
 
 
Tabel B.5 Gemiddelde toetsscores aan het eind van groep 3 van tranche 1 scholen; 
  in drie opeenvolgende schooljaren 
 spelling lezen met begrip rekenen 
 svs38 sbr38 svr38 rw39 
2002-2003 109.4 91.7 98.9 51.8 
2003-2004 110.3 92.9 99.1 51.8 
2004-2005 111.5 92.8 99.4 53.4 
significantie .025 ns ns ns 
 
 
De tabel laat zien dat er, behalve bij spelling, geen significante verschillen in gemiddelden worden 
gevonden. Er is hooguit een lichte tendens dat de scores in de recentere schooljaren iets zijn gestegen. Dat 
is op zichzelf hoopvol, maar de kans dat deze verschillen op toeval berusten is te groot om er conclusies 
aan te verbinden. De mogelijke vooruitgang naarmate scholen langer meedoen als voorschool zien we dus 
nog nauwelijks terug in de gemiddelde toetsresultaten in groep 3.   
Tot slot presenteren we het aandeel zwak-scorende leerlingen in de drie schooljaren. 
 
 
Tabel B.6 Aandeel zwak-scorende leerlingen eind van groep 3 van tranche 1-scholen; 
  (Cito-normgroep D+E; landelijk 25%); in drie opeenvolgende schooljaren 
 spelling lezen met begrip rekenen 
 svs38 sbr38 svr38 rw39 
2002-2003 35.3% 29.0% 26.3% 24.7% 
2003-2004 31.1% 23.9% 20.4% 24.8% 
2004-2005 21.1% 33.5% 29.9% 22.4% 
significantie ns ns ns ns 
 
 
                                                        
15 Het hogere overall gemiddelde komt eerder doordat het aandeel leerlingen in de Cito-normgroepen A en B 
doorgaans iets hoger ligt. 
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Ook hier vinden we geen significante verschillen. Bij spelling zien we hooguit als tendens dat het aandeel 
zwakke leerlingen iets afneemt, maar bij lezen met begrip is er in het recentste jaar juist een toename. We 
vinden dus niet dat naarmate scholen langer meedoen als voorschool ze het aandeel zwak-scorende 
leerlingen hebben weten te beperken 
 
 
 
C. Overige onderwijsuitkomsten van de Voorscholen 
 
 
Met de cognitieve resultaten van de leerlingen is natuurlijk maar een deel van de onderwijsuitkomsten van 
scholen in beeld gebracht. In dit hoofdstuk gaan we na of er ook op het sociaal-emotionele domein 
verschillen zijn tussen Voorscholen en de controlescholen.  
We maken daarvoor gebruik van gegevens uit de Rotterdamse Jeugdmonitor van de GGD Rotterdam en 
omstreken16. Deze bevat oordelen van leerkrachten van groep 2 over hun leerlingen. Voor dit hoofdstuk 
maken we gebruik van GGD-gegevens uit het schooljaar 2003/2004. Het gaat daarbij, afgezien van 
schoolwisselingen, om dezelfde leerlingen als in het vorige hoofdstuk over toetsscores groep 3. 
 
In het databestand beschikken we over gegevens van: 
− 152 leerlingen op 8 voorscholen uit tranche 1 
− 203 leerlingen op 8 voorscholen uit tranche 2 
− 170 leerlingen op 10 voorscholen uit tranche 3 
− 374 leerlingen op 19 controlescholen 
We zien dat de gegevens uit de Jeugdmonitor voor minder leerlingen bekend zijn dan de toetsscores uit 
groep 3 (hoofdstuk B). Maar leerlingen met ontbrekende GGD-gegevens behalen gemiddeld vergelijkbare 
toetsscores als leerlingen waarvan wel GGD-gegevens bekend zijn: de verschillen zijn steeds klein en niet 
significant. De groep met ontbrekende GGD-gegevens is dus niet een systematisch minder presterende 
groep. 
 
In dit hoofdstuk gebruiken we een zevental schalen die afkomstig zijn uit de leerkrachtenvragenlijst uit het 
meetinstrument dat wordt gebruikt om gegevens te verzamelen over 5-6 jarigen, de monitor-KIPP (Korte 
Inventarisatie Psychosociale Problematiek). We geven hieronder de namen, een korte aanduiding van de 
samenstellende items en de interne consistentie (Cronbach’s alpha) binnen onze dataset. (Ongepubliceerde 
interne GGD-documentatie van het instrument vermeldt vergelijkbare alpha’s. De aanduiding van de items 
komt uit dezelfde documentatie.) 
 
Motoriek (5 items, alpha = .77) 
(Fijne; Grove; Botsen, vallen, stoten; Onhandig; Krampachtig, houterig) 
 
Activiteit (5 items, alpha = .85) 
(Druk, overbeweeglijk; Onbeheerst; Moeite met stilzitten; Vergeetachtig, slordig; Aandacht) 
 
Contact met anderen (15 items, alpha = .86) 
(Wordt geplaagd; Is teruggetrokken, stil; Eenkennig; Moeite zonder ouders; Moeite met aanpassen; 
Zelfvertrouwen; Zoekt contact; Heeft vriendjes; Gaat graag naar school; Goed contact met LK; 
Angst voor nieuwe situaties; Angst bij vertrek ouders; Angst voor andere kinderen; Angst voor vreemden; 
Bang fouten te maken) 
 
Stemming (5 items, alpha = .76) 
(Levenslustig; Plezier; Snel van streek; Neerslachtig; Tobberig) 
 
Gedrag (12 items, alpha = .91) 
(Dwars, koppig; Driftig; Jaloers; Eist aandacht; Maakt ruzie; Speelt baas; Verstoort; Vernielt; 
Doet vervelend; Gehoorzaam; Besef van regels; Reageert op straf/beloning) 
 

                                                        
16 Zie ook de Bijlage bij dit rapport. 

     6
 



Technisch rapport 3 
 

Cognitieve ontwikkeling (3 items, alpha = .88) 
(Heeft belangstelling; Onderzoekt; Stapt makkelijk over) 
 
Taal/spraak (4 items, alpha = .90) 
(Uitspraak; Uitdrukken; Nederlands begrijpen; Nederlands spreken) 
 
Bij de meeste items zijn de antwoordcategorieën (van 1 tot 4) ‘bijna nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ en ‘bijna altijd’. 
Alle items zijn zo ge(her-)codeerd, dat de laagste score het meest gunstige antwoord vormt17. De schalen 
geven daarmee aan in welke mate er bij een leerling op het betreffende domein sprake is van problemen.  
In de volgende tabel geven we de individuele samenhangen van deze schalen (uit groep 2)  met de 
toetsscores zoals die door dezelfde leerling behaald is in groep 3. We geven daarvoor de 
correlatiecoëfficiënten. 
 
 
Tabel C.1 Samenhang toetsscores groep 3 (schooljaar 2004/2005) met leerkrachtoordelen groep 2; 
  (schooljaar 2003/2004); correlaties  
 spelling lezen met begrip rekenen 
 svs38 sbr38 svr38 rw39 
motoriek -0.13 -0.10 -0.10 -0.17 
activiteit -0.16 -0.11 -0.12 -0.17 
contact -0.11 -0.09 -0.14 -0.18 
stemming -0.13 (-0.05) -0.11 -0.13 
gedrag -0.12 -0.08 -0.13 -0.16 
cogn. ontw -0.17 -0.19 -0.20 -0.24 
taal/spraak -0.18 -0.22 -0.21 -0.24 
 
 
We zien in de tabel lichte negatieve samenhangen tussen de mate van problemen op de zeven domeinen in 
groep 2 en de toetsscores van de leerlingen in groep 3 (meer problemen gaat samen met lagere toetsscores). 
De samenhangen zijn nog het sterkst bij de twee laatste schalen: cognitieve ontwikkeling en taal/spraak. 
 
Vervolgens gaan we na of er verschillen in gemiddelden bestaan op deze schalen tussen leerlingen op de 
eerste drie tranches voorscholen en de controlescholen. Tabel 2 geeft een overzicht. 
 
 
Tabel C.2 Gemiddelde schaalscores in groep 2, schooljaar 2003/2004;  
  op vier typen Rotterdamse scholen 
 motoriek activiteit contact stemming 
tranche 1 1.26 1.33 1.27 1.28 
tranche 2 1.25 1.37 1.24 1.23 
tranche 3 1.36 1.45 1.38 1.37 
controle 1.30 1.43 1.32 1.35 
significantie ns ns .000 .001 

vervolg     
 

gedrag 
cognitieve 

ontwikkeling 
taal/ 

spraak  
tranche 1 1.24 1.45 1.62  
tranche 2 1.26 1.38 1.51  
tranche 3 1.32 1.70 1.70  
controle 1.31 1.55 1.62  
significantie ns .000 (.057)  
 
 

                                                        
17 Goldschmeding, J. & Jansen, W. (2003) Monitor-KIPP 5-6 jarigen. Intern rapport. GGD Rotterdam en 
omstreken, Sector Jeugd, Afdeling Onderzoek (pagina 6). 
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Wanneer we eerst alleen de voorscholen uit de eerste tranche vergelijken met de controlescholen dan 
kunnen we constateren dat op de eerste zes schalen de leerlingen op de voorscholen iets lager scoren (dus 
minder problemen hebben) dan leerlingen op de controlescholen; de score op de laatste schaal (taal/spraak) 
is gelijk. De verschillen zijn echter klein en doorgaans ook niet significant.  
Bij de schalen waar sprake is van significante verschillen in gemiddelden tussen de vier typen scholen 
(contact, stemming en cognitieve ontwikkeling) valt eigenlijk vooral de derde tranche op: daar wordt steeds 
hoger (dus minder gunstig) gescoord. 
 
 
Onze voorzichtige conclusie is dat er een lichte tendens is dat leerlingen op voorscholen uit de eerste en 
tweede tranche iets lager scoren (d.w.z. minder problemen kennen) dan leerlingen uit de controlescholen. 
Leerlingen van voorscholen uit de derde tranche scoren echter juist iets hoger dan leerlingen op 
controlescholen. 
 
Naast een gemiddelde score op deze schalen hebben we ook nog gekeken of er bij een leerling überhaupt 
sprake was van problematische situaties op de onderscheiden domeinen. Problematisch is dan een score van 
3 of 4 (‘vaak’ of ‘bijna altijd’) op tenminste 1 item van de betreffende schaal. In Tabel C.2 keken we naar 
de gemiddelde scores, hier kijken we vooral naar de zwakke leerlingen. (Vergelijkbaar met onze 
benadering bij de toetsscores in hoofdstuk B, waar we zowel naar de gemiddelden keken als naar het 
aandeel zwakke D- en E-leerlingen).  
In de volgende tabel geven we het percentage leerlingen waarbij sprake is van (tenminste één) zo’n 
problematische score.  
 
 
Tabel C.3 Aandeel leerlingen met problematische scores in groep 2, schooljaar 2003/2004;  
  op vier typen Rotterdamse scholen 
 motoriek activiteit contact stemming 
tranche 1 13.1% 18.3% 28.1% 11.1% 
tranche 2 11.3% 17.7% 21.2% 9.4% 
tranche 3 19.3% 21.6% 32.2% 14.0% 
controle 15.4% 24.5% 29.0% 17.8% 
significantie ns ns ns .027 

vervolg     
 

gedrag 
cognitieve 

ontwikkeling 
taal/ 

spraak  
tranche 1 19.6% 14.4% 23.5%  
tranche 2 20.7% 11.8% 20.7%  
tranche 3 23.4% 22.2% 28.7%  
controle 21.8% 19.7% 26.1%  
significantie ns .024 ns  
 
 
Het beeld van het aandeel zwakke leerlingen lijkt op dat bij de gemiddelde scores. Bij de leerlingen op 
voorscholen uit de tranches 1 en 2 ligt het percentage doorgaans iets lager dan bij de controlescholen; bij de 
leerlingen op de tranche 3 scholen ligt het percentage veelal iets hoger. Opnieuw zijn de verschillen echter 
niet heel groot en lang niet altijd significant. 
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D. Voorgeschiedenis leerlingen op Voorscholen 
 
 
Niet alle leerlingen op de Voorscholen hebben even lang en volledig deelgenomen aan de betreffende 
VVE-programma’s. Via een extra dataverzameling bij de scholen is getracht om deze verschillen tussen de 
leerlingen in voorgeschiedenis in beeld te krijgen18. 
Er zijn in totaal 26 voorscholen in de eerste en tweede tranche (inclusief de 2 experimentscholen, die we 
kortheidshalve steeds bij de eerste tranche rekenen). Daarvan konden er 16 door de CED-groep benaderd 
worden met namen van getoetste leerlingen, met het verzoek om enkele vragen over hun voorgeschiedenis 
in te vullen. Van 15 scholen zijn ook ingevulde formulieren terug ontvangen (zij het lang niet altijd 
volledig ingevuld). De analyses in dit hoofdstuk hebben betrekking op de leerlingen van die 15 voorscholen 
(8 uit de 1e en 7 uit de 2e tranche). 
 
De eerste twee vragen betroffen het volledig deelnemen van de leerling vanaf de peuterspeelzaal aan het 
voorschoolprogramma en, indien niet, eventuele deelname aan andere voorschoolse voorzieningen. In de 
volgende tabel vatten we de uitkomsten van beide vragen samen. De tabel start met een overzicht van 
hoeveel leerlingen we informatie over deze vragen hebben gekregen. Als reden voor het ontbreken van 
deze informatie maken we daarbij een onderscheid tussen het niet deelnemen van de leerkracht aan het 
onderzoek (de informatie ontbreekt dan voor alle leerlingen van die groep) en het niet invullen van het 
voorgeschiedenisformulier voor een individuele leerling.  
 
 
Tabel D.1 Deelname aan het voorschoolse deel van het Voorschoolprogramma;  
  leerlingen uit groep 3, schooljaar 2004/2005, op voorscholen uit de 1e en 2e tranche 
 tranche 1 tranche 2 
totaal aantal leerlingen (uit Toetsservice) 303 292 
dit stuk voorgeschiedenis onbekend   

vanwege ontbreken info hele groep 64 (21.1%) 14 ( 4.8%) 
vanwege ontbreken info individuele leerling 10 ( 3.3%) 125 (42.8%) 

welbekend (aantal) 
  en daarvan hebben er: 229 153 

meegedaan aan het voorschoolse programma op de psz   
- volledig  28.4% 22.2% 
- ten dele (korter en/of minder intensief) 4.4% 14.4% 
 
niet meegedaan aan programma psz en   

- wel andere psz (incidenteel: crèche) 17.9% 15.7% 
- ook geen andere voorschoolse voorziening bezocht 29.3% 33.3% 
- bezoek andere voorschoolse voorziening niet bekend  20.1% 14.4% 
  
 
Van de leerlingen uit groep 3 heeft maar een beperkt deel het volledige programma vanaf de leeftijd van 
twee jaar op de peuterspeelzaal doorlopen. En dat maakt het natuurlijk lastiger om precieze effecten van de 
voorschool (resp. het voorschoolprogramma) te bepalen.  
Bij de leerlingen die niet aan het voorschoolse deel van het Voorschoolprogramma hebben deelgenomen 
heeft een klein deel wel een andere peuterspeelzaal of crèche bezocht. De meeste hebben dat niet gedaan 
(of de leerkrachten weten dat niet). 
 
De derde vraag uit het voorgeschiedenisformulier ging over de deelname aan het programma op de 
basisschool zelf: heeft de leerling vanaf groep 1 deelgenomen of is er sprake van latere instroom in de 
school. Tabel 2 geeft een samenvatting van de antwoorden, met eerst opnieuw een overzicht van de 
aantallen waarover wel of niet informatie is verkregen. 
 
 

                                                        
18 Zie ook de Bijlage bij dit rapport. 
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Tabel D.2 Deelname op deze basisschool aan het Voorschoolprogramma;  
leerlingen uit groep 3, schooljaar 2004/2005, op voorscholen uit de 1e en 2e tranche 

 tranche 1 tranche 2 
totaal aantal leerlingen (uit Toetsservice) 303 292 
dit stuk voorgeschiedenis onbekend   

vanwege ontbreken info hele groep 64 (21.1%) 14 (4.8%) 
vanwege ontbreken info individuele leerling 7 ( 2.3%) 20 (6.8%) 

welbekend (aantal) 
  en daarvan hebben er: 232 258 

- vanaf groep 1 meegedaan aan het programma van de  
Voorschool 84.5% 82.2% 

- pas vanaf groep 2 meegedaan aan het programma van 
de  Voorschool 8.6% 9.7% 

- pas vanaf groep 3 op deze school 6.9% 8.1% 
 
 
Ruim 15% van de leerlingen uit groep 3 is tussentijds ingestroomd in het programma. De overige leerlingen 
hebben gedurende hun hele basisschoolloopbaan deelgenomen. 
 
 
Voorgeschiedenis en cognitieve opbrengsten. 
 
Omdat van een substantieel deel van de leerlingen de voorgeschiedenis-gegevens onbekend zijn, zijn we 
allereerst nagegaan of er verschillen in toetsscores zijn tussen leerlingen met of zonder die gegevens. In 
Tabel D.3 worden de uitkomsten samengevat.  
 
 
Tabel D.3 Gemiddelde toetsscores aan het eind van groep 3, schooljaar 2004/2005;  
  naar informatie over voorgeschiedenis bekend of niet 
 spelling lezen met begrip rekenen 
voorgeschiedenis  svs38 sbr38 svr38 rw39 
nr. 1&2 onbekend     

geen info groep 111.3 90.6 92.9 50.4 
geen info ind.ll. 108.0 90.6 96.0 48.5 

bekend 110.8 93.0 101.2 53.7 
significantie .001 .002 .000 .000 

nr. 3 onbekend     
geen info groep 111.3 90.6 92.9 50.4 
geen info ind.ll. 107.8 90.5 94.9 39.6 

bekend 110.1 92.3 99.8 52.7 
significantie (.240) (.136) .001 .000 

 
 
We zien dat leerlingen met onbekende voorgeschiedenis doorgaans lager scoren op de toetsen. En dat geldt 
(behalve bij spelling) zowel voor de ‘volledig’ ontbrekende groep als voor de ‘individueel’ ontbrekende 
leerlingen. Kennelijk zijn beide groepen leerlingen, waarvan deze voorgeschiedenis ontbreekt, cognitief 
wat zwakker dan de groep waarvan deze gegevens wel bekend zijn. 
 
Vervolgens gaan we na of leerlingen met onderscheiden deelname aan het voorschoolse deel van het 
programma verschillen in hun (gemiddelde) scores op de vier toetsen. We nemen daarbij leerlingen die niet 
hebben meegedaan en óf geen andere voorschoolse voorziening hebben bezocht óf waarbij dat laatste niet 
bekend is, samen. Tabel D.4 geeft een overzicht. 
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Tabel D.4 Gemiddelde toetsscores aan het eind van groep 3, schooljaar 2004/2005;  
  leerlingen tranche 1 en 2; naar ‘voorschoolse’ voorgeschiedenis 
 spelling lezen met begrip rekenen 
voorgsch svs38 sbr38 svr38 rw39 
tranche 1     
volledig 111.0 92.7 102.4 52.3 
ten dele 109.1 87.1 92.0 50.2 
ander psz 114.0 98.2 106.3 58.5 
niks anders/onb 111.3 94.7 103.7 54.7 
significantie ns .007 ns ns 
tranche 2     
volledig 109.6 93.5 103.4 52.7 
ten dele 109.6 93.3 103.3 50.8 
ander psz 113.1 91.3 102.9 52.0 
niks anders/onb 108.6 91.1 95.8 53.1 
significantie ns ns .022 ns 
 
 
Als we eerst naar tranche 1 kijken dan zien we de tendens dat leerlingen die een andere peuterspeelzaal 
(incidenteel: crèche) hebben bezocht steeds het hoogst scoren. De (kleine groep) leerlingen die slechts voor 
een deel het eigen voorschoolprogramma hebben gevolgd scoort het laagst. De voor ons vooral interessante 
‘experimentele’ groep (die het voorschoolprogramma volledig hebben doorlopen) zit daar, evenals de 
laatste groep, steeds tussenin. Deze tendens is alleen bij de schaal betekenisrelaties (sbr38) statistisch 
significant. 
Bij tranche 2 is het beeld bij de verschillende toetsen wisselend, zonder duidelijk patroon. Hier zijn alleen 
de verschillen bij de schaal verwijsrelaties (svr38) significant, door de lage score van de groep die geen 
voorschoolse voorziening heeft gevolgd (of waarbij dat onbekend is). 
Al met al blijkt uit deze cijfers geen duidelijke meerwaarde van het doorlopen van het voorschoolse traject 
van de voorschoolprogramma’s, in vergelijking met andere voorschoolse voorzieningen. 
 
In Tabel D.5 gaan we na of leerlingen die niet vanaf het begin van de basisschool aan het 
voorschoolprogramma hebben deelgenomen sprake is van (gemiddeld) lagere toetsresultaten.  
 
 
Tabel D.5 Gemiddelde toetsscores aan het eind van groep 3, schooljaar 2004/2005;  
  leerlingen tranche 1 en 2; naar ‘schoolse’ voorgeschiedenis 
 spelling lezen met begrip rekenen 
deelname in school svs38 sbr38 svr38 rw39 
tranche 1     
vanaf groep 1 111.8 94.3 103.1 54.7 
pas vanaf groep 2 111.5 93.2 97.3 53.3 
pas vanaf groep 3 112.4 97.0 109.9 59.5 
significantie ns ns ns ns 
tranche 2     
vanaf groep 1 109.1 91.3 98.6 51.3 
pas vanaf groep 2 109.1 92.2 94.2 48.5 
pas vanaf groep 3 107.1 91.0 97.5 51.2 
significantie ns ns ns ns 
 
 
De verschillen in gemiddelden zijn in beide tranches bij geen enkele toets significant. Ook valt er geen echt 
patroon in te ontdekken. Leerlingen die later zijn gaan deelnemen scoren nu eens lager en dan weer hoger 
dan de meerderheid, die vanaf het begin van de basisschool aan het programma heeft deelgenomen. 
Ook hier zien we dus geen duidelijke meerwaarde van het vanaf de start meedoen aan het programma. 
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Voorgeschiedenis en overige opbrengsten  
 
Ook bij de schalen uit de Rotterdamse Jeugd Monitor (GGD) gaan we na of er systematische verschillen 
tussen de leerlingen bestaan naar hun voorgeschiedenis.  
In tegenstelling tot bij de toetsscores vinden we hier geen (of hooguit incidentele) verschillen tussen 
leerlingen waarvan de voorgeschiedenis wel of niet bekend is.  
 
In de volgende tabel geven we gemiddelde scores op de 7 schalen uit de Rotterdamse Jeugd Monitor voor 
de leerlingen uit groep 2 van voorscholen uit de 1e en de 2e tranche, onderscheiden naar hun 
voorgeschiedenis. (Ter herinnering: hoe hoger de score op een schaal, des te meer problemen op het 
betreffende domein.) 
 
Tabel D.6 Gemiddelde schaalscores in groep 2, schooljaar 2003/2004;  
  leerlingen tranche 1 en 2; naar ‘voorschoolse’ voorgeschiedenis 
voorgsch motoriek activiteit contact stemming 
tranche 1     
volledig 1.27 1.35 1.32 1.35 
ten dele 1.30 1.32 1.35 1.31 
ander psz 1.26 1.40 1.24 1.24 
niks anders/onb 1.28 1.28 1.24 1.26 
significantie ns ns ns ns 
tranche 2     
volledig 1.24 1.35 1.19 1.17 
ten dele 1.18 1.34 1.21 1.29 
ander psz 1.33 1.39 1.15 1.10 
niks anders/onb 1.33 1.37 1.30 1.28 
significantie ns ns ns ns 

vervolg     
 
voorgsch gedrag 

cognitieve 
ontwikkeling 

taal/ 
spraak  

tranche 1     
volledig 1.29 1.47 1.82  
ten dele 1.17 1.60 1.75  
ander psz 1.32 1.36 1.55  
niks anders/onb 1.19 1.44 1.55  
significantie ns ns ns  
tranche 2     
volledig 1.21 1.23 1.37  
ten dele 1.29 1.37 1.22  
ander psz 1.27 1.26 1.29  
niks anders/onb 1.25 1.44 1.82  
significantie ns ns 000  
 
 
We zien in deze tabel slechts één significant verschil, namelijk bij de schaal taal/spraak bij tranche 2, terug 
te voeren op de veel hogere (= ongunstige) score van de groep die geen psz (incl. onbekend) heeft gedaan. 
Voor het overige zijn de verschillen is gemiddelden niet significant en valt er ook geen eenduidig patroon 
in te herkennen.  
We concluderen dat we geen aanwijzingen vinden dat het volledig doorlopen van het voorschoolse deel van 
het programma aanleiding geeft voor gunstiger beoordelingen door de leerkracht van groep 2. 
 
In de volgende tabel gaan we na of er wel verschillen in gemiddelde beoordelingen in groep 2 bestaan als 
we kijken naar de leerlingen die pas in groep 2 zijn ingestroomd in het programma. 
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Tabel D.7 Gemiddelde schaalscores in groep 2, schooljaar 2003/2004;  
  leerlingen tranche 1 en 2; naar ‘schoolse’ voorgeschiedenis 
voorgsch motoriek activiteit contact stemming 
tranche 1     
vanaf groep 1 1.28 1.33 1.28 1.30 
pas vanaf groep 2 1.16 1.20 1.11 1.13 
significantie (.366) (.391) .044 (.098) 
tranche 2     
vanaf groep 1 1.28 1.38 1.23 1.23 
pas vanaf groep 2 1.20 1.31 1.28 1.23 
significantie (.375) (.599) (.437) (.931) 

vervolg     
 
voorgsch gedrag 

cognitieve 
ontwikkeling 

taal/ 
spraak  

tranche 1     
vanaf groep 1 1.25 1.44 1.64  
pas vanaf groep 2 1.17 1.45 1.54  
significantie (.423) (.948) (.636)  
tranche 2     
vanaf groep 1 1.26 1.34 1.50  
pas vanaf groep 2 1.24 1.47 1.66  
significantie (.780) (.279) (.201)  
 
 
Bij tranche 1 zien we een lichte tendens dat leerlingen die vanaf het begin hebben deelgenomen aan het 
programma hoger (dus ongunstiger) scoren dan de kleine groep leerlingen die pas in groep 2 is gaan 
deelnemen. Deze tendens is alleen bij de schaal ‘contact’ significant. Bij tranche 2 is geen enkel verschil in 
gemiddelde significant en is ook geen duidelijke trend te onderscheiden. 
We concluderen dat we geen aanwijzing vinden dat deelname vanaf groep 1 samengaat met gunstiger 
oordelen van de leerkracht; voor tranche 1 eerder in tegendeel. 
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E. Gecombineerde analyse 
 
 
In het onderzoek naar de effectiviteit van scholen (en van bepaalde programma’s, die op scholen worden 
uitgevoerd) kennen de verzamelde gegevens een zogenaamde ‘geneste’ structuur. We hebben niet zomaar 
te maken met twee grote groepen leerlingen, waarvan de ene wel een programma heeft doorlopen en de 
andere niet, maar er is sprake van veel meer groepen leerlingen, die geclusterd zijn binnen klassen en 
scholen, waarbij sommige scholen wel het programma aanbieden en andere scholen juist niet. Bij een 
dergelijke geneste structuur van gegevens dienen bij de uiteindelijke toetsende analyses multi-niveau 
technieken gebruikt te worden. In deze technieken wordt rekening gehouden met het feit dat leerlingen 
binnen eenzelfde school zitten (en doordat zij daar gemeenschappelijke ervaringen hebben opgedaan, ook 
meer op elkaar lijken dan leerlingen van verschillende scholen) en met het feit dat op sommige scholen in 
de analyses (veel) meer leerlingen zitten dan op andere scholen. Ook kunnen we in de analyse rekening 
houden met verschillen in samenstelling van de leerlingbevolking, bijv. naar sociale of etnische herkomst,  
in de onderzochte scholen.19 
 
We ronden daarom de analyses met betrekking tot effecten van de Voorschool in Rotterdam af met een 
aantal multi-niveau analyses. Daarin onderzoeken we of een hele reeks onderwijsuitkomsten (toetsscores, 
schalen uit de Rotterdamse Jeugdmonitor en een tweetal ‘combinatie-variabelen’, die we verderop 
bespreken) verschillen tussen de Voorscholen en de controlescholen, waarbij we rekening houden met de 
individuele kenmerken leerlinggewicht en het al dan niet vertraagd zijn.  
We nemen deze twee kenmerken op als dummy (0-1)-variabelen: 
- voor leerlinggewicht een dummy voor 1.0, een dummy voor 1.25 en een dummy voor gewicht 

onbekend; leerlingen met gewicht 1.9 vormen de referentie, waartegen de andere groepen worden 
afgezet; 

- voor vertraagde leerlingen een dummy en een dummy voor vertraging (leeftijd) onbekend; de 
onvertraagde leerlingen vormen hier de referentie. 

Meer in het bijzonder zullen we in de analyse toetsen of leerlingen op Voorscholen van de eerste tranche 
betere resultaten boeken dan leerlingen op controlescholen (waarbij we éénzijdig toetsen, met een p-waarde 
van .05). 
 
 
 
 
Multi-niveau analyses van cognitieve uitkomsten 
 
In de volgende tabel geven we uitkomsten van de analyses van verschillen in toetsscores. 
 
 

                                                        
19 Voor meer technische gegevens verwijzen we naar Hox, J.J. (2002) Multilevel analysis techniques and 
applications. 
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Tabel E.1 Multi-niveau analyses van toetsscores aan het eind van groep 3, schooljaar 2004/2005;  
  op vier typen Rotterdamse scholen 
 spelling lezen met begrip rekenen 
 svs38 sbr38 svr38 rw39 
voorscholen 
- (tov controle)     

tranche 1 2.1 1.6 3.7 2.5 
tranche 2 -0.1 0.2 0.9 1.2 
tranche 3 0.6 0.2 -0.4 -1.0 

leerlingkenmerken     
- (tov gewicht 1.9)     

gewicht 1.0 0.1 0.2 3.9 * 1.9 
gewicht 1.25 - 1.7 * -0.8 0.0 0.0 

gewicht onbekend -1.6 0.0 -0.7 0.7 
- (tov onvertraagd)     

vertraagd -1.7 * -2.0 * -3.7 * -2.2 * 
leeftijd onbekend -6.7 -3.6 -16.3 * -5.4 

verklaarde 
variantie 2.3% 2.0% 3.2% 1.8% 
 * : p < .05 
 
 
De effecten van de dummy-variabelen voor de tranches komen overeen met wat we al eerder zagen: 
leerlingen op de tranche-1 scholen halen op alle toetsen wat hogere scores dan de leerlingen op de controle-
scholen, maar de effecten zijn in deze multi-niveau analyses niet significant. De scores van leerlingen op 
voorscholen uit de latere tranches verschillen minder van de controle-leerlingen. 
In de analyse ‘controleren’ we voor verschillen tussen de leerlingen op de scholen. We zien bij het 
leerlinggewicht dat bij spelling de 1.25-leerlingen lager scoren dan de 1.9-leerlingen (de referentiegroep), 
terwijl de (kleine) groep 1.0-leerlingen ongeveer hetzelfde scoort. De laatste groep scoort wel 3.9 hoger op 
de schaal verwijsrelaties (svr38).  
Bij de vertraagde leerlingen is het beeld éénduidig en zoals verwacht: dit zijn zwakkere leerlingen, die 
lagere scores halen. Ook de leerlingen waarvan de leeftijd, en dus vertraging, onbekend is scoren lager. 
Overigens gaat het hier maar om een beperkt aantal leerlingen. 
De uiteindelijk verklaarde varianties in de multi-niveau modellen zijn, met 2 tot 3 procent, uiterst 
bescheiden. Zowel de individuele leerlingkenmerken als de indeling van leerlingen in 3 tranches 
voorscholen en controlescholen kunnen maar heel weinig van de gevonden verschillen in toetsscores 
verklaren. 
 
We concluderen dat, zoals we eerder in hoofdstuk B al vonden, de tendens is dat leerlingen op voorscholen 
uit de eerste tranche op alle toetsen iets hogere scores halen. De verschillen (en de leerlingenaantallen) zijn 
echter te klein om significant te zijn. 
 
 
 
 
Multi-niveau analyses van overige onderwijsuitkomsten 
 
In Tabel E.2 geven we de uitkomsten van de analyses van verschillen in scores op de schalen uit de 
Rotterdamse Jeugdmonitor van de GGD. (We merken weer op dat een hoge score hier wijst op problemen 
op het betreffende domein en een lage score  juist gunstig is.) 
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Tabel E.2 Multi-niveau analyses van schaalscores in groep 2, schooljaar 2003/2004;  
  op vier typen Rotterdamse scholen 
 motoriek activiteit contact stemming 
voorscholen 
- (tov controle)     

tranche 1 -0.03 -0.10 * -0.06 -0.07 
tranche 2 -0.04 -0.07 -0.08 -0.11 * 
tranche 3 0.06 0.00 0.06 0.01 

leerlingkenmerken     
- (tov gewicht 1.9)     

gewicht 1.0 0.08 0.08 0.01 -0.02 
gewicht 1.25 0.09 0.07 0.03 0.11 

gewicht onbekend 0.01 0.01 0.01 -0.01 
- (tov onvertraagd)     

vertraagd -0.03 0.07 0.04 0.05 
leeftijd onbekend 0.00 0.00 0.00 0.00 

verklaarde 
variantie 1.1% 1.3% 2.7% 2.5% 

vervolg     
 

gedrag 
cognitieve 

ontwikkeling 
taal/ 

spraak  
voorscholen 
- (tov controle)     

tranche 1 -0.08 -0.13 0.00  
tranche 2 -0.05 -0.13 -0.08  
tranche 3 0.00 0.11 0.09  

leerlingkenmerken     
- (tov gewicht 1.9)     

gewicht 1.0 0.06 -0.05 -0.33 *  
gewicht 1.25 0.11 -0.00 -0.38 *  

gewicht onbekend 0.00 -0.01 -0.09  
- (tov onvertraagd)     

vertraagd 0.06 0.18 * 0.29 *  
leeftijd onbekend 0.00 0.00 0.00  

verklaarde 
variantie 1.2% 3.0% 6.2%  
 * : p < .05 
 
 
Ook hier zien we in grote lijnen weer het beeld terug wat we eerder vonden: leerlingen van de Voorscholen 
van de eerste en de tweede tranche  hebben vrijwel steeds iets lagere (= gunstiger) scores dan leerlingen op 
de controle-scholen. Doorgaans zijn deze verschillen te klein om statistisch significant te zijn. 
Het gewicht van de leerling is van duidelijk belang bij het oordeel op de schaal ‘taal/spraak’ (waarbij het 
om Nederlandse taalvaardigheid gaat): hier scoren beide groepen autochtone leerlingen (gewicht 1.0 en 
1.25) beduidend gunstiger dan de allochtone 1.9-leerlingen. De vertraagde leerlingen scoren hoger (= 
ongunstiger) op ‘cognitieve ontwikkeling’ en ‘taal/spraak’. 
Ook hier zijn de uiteindelijk verklaarde varianties in de multi-niveau modellen klein. Het hoogst nog bij 
‘taal/spraak’, vanwege de effecten van de leerlingkenmerken. 
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Combinatie-variabelen 
 
In de voorgaande analyses en uit de eerdere hoofdstukken komt naar voren dat zowel op de afzonderlijke 
toetsen als op de schalen uit de Jeugdmonitor leerlingen van voorscholen uit tranche 1 iets beter scoren dan 
leerlingen van controlescholen. De verschillen zijn klein, maar wijzen wel vrijwel steeds dezelfde richting 
uit. Om dit laatste feit te verdisconteren hebben we ook een tweetal combinatie-variabelen gemaakt. 
 
De eerste combineert de scores op de vier gebruikte toetsen en is  zo gemaakt dat deze aangeeft hoeveel de 
leerlingen gemiddeld over de vier toetsen boven of onder het totale gemiddelde scoren20.  
Bij de tweede combinatie-variabele hebben we de scores op zowel de toetsen als de schalen uit de 
Jeugdmonitor gebruikt, volgens dezelfde procedure. Voor deze combinatie is de oorspronkelijke schaling 
van de GGD-variabelen (laag = gunstig, hoog = ongunstig) omgedraaid, om deze in overeenstemming te 
brengen met de richting van schaling van de toetsen. 
Tabel E.3 geeft de uitkomsten van de analyses van deze twee combinatie-variabelen. 
 
 
Tabel E.3 Multi-niveau analyses van twee combinatie-variabelen;  
  op vier typen Rotterdamse scholen 
 combinatie 

toetsen 
grp 3 

combinatie toetsen 
grp 3 en oordelen 

grp 2   
voorscholen 
- (tov controle)     

tranche 1 0.25 * 0.27 *   
tranche 2 0.08 0.11   
tranche 3 0.00 -0.03   

leerlingkenmerken     
- (tov gewicht 1.9)     

gewicht 1.0 0.08 -0.01   
gewicht 1.25 -0.14 -0.10   

gewicht onbekend -0.03 -0.07   
- (tov onvertraagd)     

vertraagd -0.25 * -0.24 *   
leeftijd onbekend -0.27 -0.26   

verklaarde 
variantie 3.1% 3.9%   
 * : p < .05 
 
Bij de eerste combinatie-variabele, die gemiddelde resultaten op alle vier toetsen representeert, zien we dat 
leerlingen van Voorscholen uit de eerste tranche gemiddeld een kwart standaarddeviatie hoger scoren dan 
leerlingen op controle-scholen. Dit verschil is significant en kan qua grootte getypeerd worden als een 
‘small effect’ (Cohen, 1988). Leerlingen op voorscholen van de tweede tranche scoren minder afwijkend 
van de controlegroep en bij de derde tranche is er geen verschil. 
Bij de tweede combinatie-variabele, waarin ook de oordelen van de leerkracht uit groep 2 zijn 
meegewogen, is het beeld het zelfde. Het verschil tussen tranche 1 en 2 scholen en de controlescholen is 
nog een fractie groter en opnieuw alleen bij tranche 1 statistisch significant. Tranche 3 wijkt nauwelijks af 
van de controlescholen. 
Bij de leerlingkenmerken zien we dat vertraagde leerlingen ongeveer een kwart standaarddeviatie lager 
scoren op beide combinatie-variabelen. 
 

                                                        
20 Technisch gesproken: de toetsscores zijn gestandaardiseerd en vervolgens gemiddeld. Daarmee geeft de 
combinatie-variabele aan hoeveel standaarddeviatie de leerlingen boven of onder het gemiddelde van alle 
onderzochte leerlingen zitten; dit laatste gemiddelde is gelijk aan nul.  
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Samenvatting  
 
 
Rotterdamse peuterspeelzalen en basisscholen zijn op verschillende tijdstippen Voorschool geworden 
(d.w.z. in een samenwerkingsverband gaan werken met één bepaald voorschoolprogramma) en de 
doorwerking van effecten van de Voorschool zal dan ook afhankelijk zijn van de ‘tranche’ waarin de 
betreffende school zat. In het onderzoek zijn onderwijsresultaten van leerlingen op scholen uit een aantal 
tranches vergeleken met die van leerlingen op controlescholen. 
 
Cognitieve uitkomsten aan het eind van groep 3 
Voor leerlingen, die in schooljaar 2004/2005 in groep 3 zaten, beschikken we over vier cognitieve 
variabelen gebaseerd op toetsen uit het CITO-Leerlingvolgsysteem: Spelling, Rekenen/Wiskunde en twee 
schalen uit de toets Lezen met Begrip. Bij alle vier variabelen zien we als tendens dat leerlingen op 
voorscholen uit de eerste tranche gemiddeld hoger scoren dan leerlingen op voorscholen uit de andere 
tranches en leerlingen op de controlescholen. In een toetsende multi-niveau analyse blijkt deze tendens van 
betere cognitieve resultaten statistisch significant. In termen van effecten is sprake van een klein positief 
effect. 
 
Overige onderwijsuitkomsten in groep 2 
Voor een deel van deze leerlingen beschikken we ook over oordelen van hun leerkracht toen ze een jaar 
eerder (2003/2004) in groep 2 zaten. Deze oordelen zijn afkomstig uit de Rotterdamse Jeugdmonitor van de 
GGD-Rotterdam en  hebben betrekking op meer sociaal-emotionele aspecten. Ook hier vinden we een 
tendens dat leerlingen op voorscholen uit de eerste tranche doorgaans iets gunstiger scoren dan leerlingen 
op controlescholen. De verschillen zijn echter gering en kunnen mogelijk ook aan toeval worden 
toegeschreven. 
 
Voorgeschiedenis leerlingen op Voorscholen 
Uit de bij leerkrachten verkregen gegevens blijkt dat ook op voorscholen uit de eerste en tweede tranche 
(die al vanaf 2000/01, resp. 2001/02 voorschool zijn) maar een beperkt deel van de leerlingen uit groep 3 
daadwerkelijk het ‘voorschoolprogramma zoals bedoeld’ heeft doorlopen (dat wil zeggen: vanaf twee  jaar 
4 dagdelen per week op de peuterspeelzaal en vervolgens in de kleutergroepen). Leerlingen voor wie dat 
wel geldt behalen echter gemiddeld geen betere toetsscores dan leerlingen die een andere voorschoolse 
voorziening hebben bezocht. 
 
 
Vooruitblik 
In het komende jaar kan onderzoek verricht worden onder leerlingen die al weer een jaar langer en  
vollediger het complete Voorschooltraject hebben doorlopen. Dan moet blijken of de positieve (maar 
zwakke) trends, die hierboven werden genoemd, zich hebben doorgezet. 
Bovendien komen dan ook resultaten van het (deels nog lopende) implementatieonderzoek beschikbaar, 
waarmee duidelijker kan worden in hoeverre peuterspeelzalen en scholen er in slagen de bedoelde VVE-
programma’s ook daadwerkelijk in de soms weerbarstige onderwijspraktijk te realiseren. 
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Bijlage Gegevens en gegevensbronnen 
 
 
Scores op cito-toetsen eind groep 3 
Uitgangspunt hierbij waren, net als in het voorafgaande jaar, de gegevens zoals die aanwezig zijn bij de 
Toetsservice van de CED-groep. Een aantal Voorscholen neemt echter wel de betreffende Cito-toetsen af, 
maar neemt geen deel aan de Toetsservice. Daarom is geprobeerd om van de bij de CED-groep 
ontbrekende Voorscholen gegevens te betrekken uit de Rotterdamse Onderwijs Monitor. Vanuit deze ROM 
is dit jaar begonnen met het ‘dumpen’ van gegevens vanuit de ESIS-administratie van de scholen. 
 
Van in totaal 25 Voorscholen waren toetsscores bij de CED-groep voorhanden. Bij nog eens 6  
Voorscholen konden aanvullend gegevens vanuit de ROM worden verkregen. Het totaalbeeld met 
betrekking tot de toetsscores wordt daarmee als volgt: 
− tranche 1: bij 7 van de in totaal 11 voorscholen beschikken we over toetsgegevens 
− tranche 2: bij 11 van de in totaal 15 voorscholen beschikken we over toetsgegevens 
− tranche 3: bij 13 van de in totaal 15 voorscholen beschikken we over toetsgegevens 
− controlescholen: bij alle 19 controlescholen beschikken we over toetsgegevens. 
 
 
Overige onderwijsuitkomsten 
Zoals we in het vorige onderzoeksjaar hadden aangekondigd, is er dit jaar contact geweest met de GGD 
Rotterdam en omstreken om na te gaan of er gebruik kon worden gemaakt van gegevens uit hun 
Rotterdamse Jeugdmonitor. In die monitor zijn (onder meer) beoordelingen van leerkrachten van groep 2 
van hun leerlingen opgenomen.  
Omdat de onderzoekers van SCO-Kohnstamm Instituut in verband met de wet op de privacy niet over de 
namen van leerlingen beschikken, is daarvoor de volgende werkwijze gekozen. De CED-groep heeft van 
leerlingen waarvan zij over toetsscores beschikten de namen aangeleverd aan de GGD. Medewerkers van 
de GGD hebben vervolgens zoveel mogelijk een koppeling tot stand gebracht tussen de bij de CED-groep 
bekende namen en de gegevens uit de Jeugdmonitor. De resulterende analysebestanden kwamen, voorzien 
van een  geanonimiseerde koppelingssleutel, ter beschikking van de onderzoekers van SCO-Kohnstamm 
Instituut. 
 
Het totaalbeeld met betrekking tot de gegevens uit de Jeugdmonitor is: 
− tranche 1: bij 8 van de in totaal 11 voorscholen beschikken we over gegevens 
− tranche 2: bij 8 van de in totaal 15 voorscholen beschikken we over gegevens 
− tranche 3: bij 10 van de in totaal 15 voorscholen beschikken we over gegevens 
− controlescholen: bij alle 19 controlescholen beschikken we over gegevens. 
 
 
Voorgeschiedenis 
Bij voorscholen van de eerste en tweede tranche is getracht om van leerlingen, waarvan de toetsscores (en 
dus naam en stamgroep) aanwezig zijn op de Toetsservice van de CED-groep, de voorgeschiedenis te 
achterhalen. De CED-groep heeft formulieren met deze namen bedrukt en leerkrachten werd gevraagd 
enkele korte vragen naar eerdere deelname aan het voorschoolprogramma te beantwoorden. 
Er zijn in totaal 26 voorscholen in de eerste en tweede tranche (inclusief de 2 experimentscholen, die we 
kortheidshalve steeds bij de eerste tranche rekenen). Daarvan konden er 16 door de CED-groep benaderd 
worden met namen van getoetste leerlingen, met het verzoek om enkele vragen over hun voorgeschiedenis 
in te vullen. Van 15 voorscholen (8 uit de 1e en 7 uit de 2e tranche) zijn ook formulieren terug ontvangen, 
zij het lang niet altijd volledig ingevuld. 
 
 
 

     19
 



Technisch rapport 3 
 

Literatuurverwijzingen 
 
 
Cohen, J. (1988) Statistical power analysis for the behavioural sciences. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum 
 
Doeleman, R, J. Roeleveld, A. Veen (januari 2005) Effectmeting VVE Rotterdam. Technisch rapport 1. 
Rotterdam: CED-groep; Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut 
 
Goldschmeding, J. & Jansen, W. (2003) Monitor-KIPP 5-6 jarigen. Intern rapport. GGD Rotterdam en 
omstreken, Sector Jeugd, Afdeling Onderzoek 
 
Hox, J.J. (2002) Multilevel analysis techniques and applications. Mahwah, New Jersey: Erlbaum 
 
Roeleveld, J., A. Veen,  R. Doeleman, M. Kienstra (april 2005). Evaluatie van de Voorschool in Rotterdam. 
Stand van zaken per schooljaar 2003-2004. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut; Rotterdam: 
Toetsservice CED-groep (intern rapport) 
 
 
 
 

     20
 



 

 
 
 
 
 
 

Rapportage Evaluatie Voorschool Rotterdam 
 

Technisch rapport 4 
 

Uitkomsten schooljaar 2005-2006 
 
 
 
 
 
 

Jaap Roeleveld & Annemiek Veen 
 
 

mei 2008 
 

 
 
 
 
 
 

  



Technisch rapport 4 
 

A Inleiding 
 
 
Plaatsbepaling 
 
In de periode 2000-2007 worden in het kader van het beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
in Rotterdam ruim 100 voorscholen gerealiseerd. Voorscholen zijn samenwerkingsverbanden tussen 
peuterspeelzalen en basisscholen, die een gezamenlijk pedagogisch programma uitvoeren. Het doel 
van de Rotterdamse voorscholen is om door middel van gerichte stimulering in de voor- en 
vroegschoolse periode de startconditie van de kinderen uit achterstandsgroepen bij intrede in groep 3 
van het basisonderwijs te verbeteren.  
In Rotterdam worden in het kader van de voorschool de volgende programma’s uitgevoerd: 
Kaleidoscoop, Piramide, Basisgoed (Startblokken en Basisontwikkeling) en Ko-totaal (Ik en Puk en 
Ko). Van deze programma´s is bekend dat ze verschillen naar didactische invalshoek (bijvoorbeeld 
meer ‘programmagericht versus kindvolgend’) of naar accentuering, bijvoorbeeld een nadruk op spel- 
of op taalstimulering. De programma´s hebben echter gemeen dat zij breed zijn van opzet en gericht 
op alle relevante 'ontluikende schoolvaardigheden', zoals taal- en communicatieve vaardigheden, 
emotionele-motivationele vaardigheden, sociale vaardigheden (sociale interacties, samenwerking); 
ontluikende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid.  
Deze omvorming van de groepen 1 en 2 van basisscholen en speelzalen tot zogenaamde voorscholen 
kan beschouwd worden als een grootschalige en ingrijpende onderwijsinnovatie. Grootschalig omdat 
er grote aantallen speelzalen en basisscholen bij betrokken zijn. Ingrijpend vanwege de investering die 
het van betrokken partijen, onderwijs (de scholen) en welzijn (de peuterspeelzalen) vraagt, om in 
nauwe samenwerking een nieuw pedagogisch programma uit te voeren dat voor veel van de betrokken 
leidsters en leerkrachten een omslag betekent in hun werkwijze en benadering van jonge kinderen.  
De verwachtingen over wat deze investering gaat opleveren zijn hooggespannen. In dit licht heeft 
Jeugd, Onderwijs en Samenleving (voorheen de Dienst Stedelijk Onderwijs) van de gemeente 
Rotterdam gevraagd om een onderzoek waarin wordt nagegaan of het doel van de Rotterdamse 
voorschool, namelijk het verbeteren van de startconditie bij intrede in het basisonderwijs van de 
kinderen die de doelgroep vormen van het Onderwijsachterstandenbeleid te verbeteren, wordt gehaald.  
De opdrachtgever staat hierbij een meerjarig onderzoek voor ogen, waarin een aantal jaren achtereen 
prestatie- en ontwikkelingsgegevens van leerlingen op voorscholen worden vergeleken met die van 
leerlingen op basisscholen zonder voorschool. Uitgangspunt bij de uitvoering van het onderzoek is om 
zoveel mogelijk gebruik te maken van gegevens, die reeds verzameld zijn of verzameld worden met 
het oog op het vaststellen van de ontwikkeling en de leerprestaties van de Rotterdamse 
basisschoolleerlingen. 
 
Onderzoek 
 
Het onderzoek bestaat uit een effectmeting en een implementatieonderzoek. De effectmeting is gericht 
op het in kaart brengen van de effecten van de voorschool op de kinderen. De implementatiestudie 
richt zich op de vraag in hoeverre de aan de voorschool deelnemende peuterspeelzalen en basisscholen 
erin slagen het concept van de voorschool (d.w.z.: de randvoorwaarden en de educatieve inhouden van 
de ingezette voorschoolprogramma’s) daadwerkelijk in de praktijk te realiseren. Over deze 
implementatiestudie is inmiddels een rapport verschenen21. 
 
Deze rapportage gaat over de effectmeting, gebaseerd op gegevens van het schooljaar 2005/2006. 
De centrale probleemstelling van de effectmeting luidt: 

Is de startpositie van kinderen uit achterstandsgroepen verbeterd door de voorschool? 
Om vast te stellen of er sprake is van zo’n verbetering worden allereerst onderwijsresultaten van 
leerlingen op voorscholen vergeleken met die van leerlingen op een aantal controlescholen. Deze 
                                                        
21 Veen, A., Daalen, M. van, Roeleveld, J. & Jong, N. de (2007) Voor- en Vroegschoolse Educatie in Rotterdam. 
De implementatie van Kaleidoscoop, Piramide, Basisgoed en Ko-totaal in de voorscholen. Amsterdam: SCO-
Kohnstamm Instituut 
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controlescholen zijn, qua leerlingenpubliek en ligging, vergelijkbaar met de voorscholen uit de eerste, 
tweede en derde tranche. 
Een tweede manier om na te gaan of er sprake is van zo’n verbetering is door het vergelijken van 
leerlingen die het volledig traject van een voorschoolprogramma hebben doorlopen met leerlingen op 
dezelfde scholen, die dat nauwelijks of hooguit ten dele hebben gedaan. 
 
In de rapportages van de eerdere onderzoeksjaren22 werd geconstateerd dat de gegevens waarop de 
toenmalige analyses konden worden gebaseerd voor een deel onvolledig bleken te zijn. Ook in dit 
onderzoeksjaar zijn daarom een aantal inspanningen verricht om hier tot verbeteringen te komen: 
 
- Toetsgegevens aanvullen 
Als basis wordt steeds gebruik gemaakt van toetsgegevens voor zover die aanwezig zijn bij de 
Toetsservice van de CED-groep. In het voorjaar van 2007 zijn de betreffende gegevens aan de 
onderzoekers opgeleverd.  
Een aantal voorscholen neemt de betreffende toetsen wel af maar levert de gegevens niet aan aan de 
Toetsservice. Net als vorig jaar is getracht zoveel mogelijk aanvullende toetsgegevens te verkrijgen 
vanuit de Rotterdamse Onderwijs monitor (ROM). Deze gegevens zijn in het najaar van 2007 aan de 
onderzoekers opgeleverd. 
We hopen in de toekomst op grotere schaal gebruik te kunnen maken van gegevens uit de ROM. 
 
- Gegevens voorgeschiedenis 
Voor een goede evaluatie van de effecten van de VVE-programma’s is het van belang dat de 
verschillen in voorgeschiedenis van de kinderen verdisconteerd worden. De basisscholen hanteren 
(nog) geen intake-instrument om het traject voorafgaande aan de instroom in de kleutergroep te 
registreren. Bij de eerdere aanvullende dataverzameling op dit punt is getracht ook de 
voorgeschiedenis van leerlingen, die dit jaar in het onderzoek zijn betrokken, te achterhalen. Net als in 
het vorige onderzoeksjaar blijken deze gegevens echter nogal wat hiaten te bevatten, onder meer 
vanwege de ‘terugbevraging’ aan leerkrachten. 
 
- Gegevens toevoegen 
Om het onderzoeksdesign uit te breiden met andere ontwikkelingsgegevens van leerlingen zijn het 
vorige onderzoeksjaar voor het eerst gegevens uit de Rotterdamse Jeugdmonitor van de GGD gebruikt. 
Daarmee kunnen in het evaluatieonderzoek ook variabelen worden opgenomen met betrekking tot 
spraak-taalontwikkeling, gedragsaspecten, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling (contact 
met anderen) van de kinderen in groep 2.  
Ook dit jaar is de GGD bereid gebleken deze gegevens te verstrekken. Helaas bleken daarbij de nodige 
technische problemen rond koppeling van gegevens op te treden. Uiteindelijk hebben de onderzoekers 
op het kantoor van de GGD in Rotterdam zelf zoveel mogelijk data gekoppeld. Het uiteindelijke 
resultaat is echter aanmerkelijk minder volledig dan in het vorige schooljaar. 
 
 
Opzet van dit rapport 
 
In de volgende twee hoofdstukken B en C gaan we in op de cognitieve onderwijsuitkomsten van de 
Voorscholen, in vergelijking met controlescholen. Hoofdstuk B beperkt zich toch het huidige 
onderzoeksjaar, terwijl in hoofdstuk C uitkomsten van achtereenvolgende onderzoekjaren aan de orde 
komen. 
 

                                                        
22 Roeleveld, J., A. Veen,  R. Doeleman, M. Kienstra (april 2005). Evaluatie van de Voorschool in Rotterdam. 
Technisch rapport 2. Stand van zaken per schooljaar 2003-2004. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut; 
Rotterdam: Toetsservice CED-groep; 
Roeleveld, J. & Veen, A. (januari 2007). Evaluatie van de Voorschool in Rotterdam. Technisch rapport 3. 
Uitkomsten in het schooljaar 2004-2005. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut 
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Daarna vergelijken we in hoofdstuk D leerlingen binnen Voorscholen, die verschillen in hun (eerdere) 
deelname aan het gehele voorschoolprogramma.  
In hoofdstuk E komen de overige onderwijsuitkomsten, gebaseerd op de GGD-gegevens aan de orde.  
Daarna worden in hoofdstuk F de verschillende gegevens gebruikt in een gecombineerde (multi-
niveau) analyse, die antwoord moet geven op de centrale probleemstelling van het effectonderzoek. 
 
Tot slot gaan we in hoofdstuk G nog in op de vraag of de mate van implementatie van het 
voorschoolprogramma samenhangt met de cognitieve onderwijsuitkomsten van de leerlingen op de 
betreffende voorscholen. 
 
We sluiten dit rapport af met een korte samenvatting van de uitkomsten. 
 
 
 
 
 
 
B. Cognitieve uitkomsten van de Voorscholen 
 
 
Om een beeld te krijgen van de opbrengsten van de voorscholen vergelijken we zulke scholen uit de 
eerste drie tranches met een aantal qua leerlingsamenstelling en geografische ligging vergelijkbare 
controlescholen. De procedure voor het formeren van een controlegroep scholen ten behoeve van dit 
onderzoek is beschreven in een aparte rapportage23.  
In dit hoofdstuk, waarin het om de cognitieve opbrengsten van het onderwijs gaat, zullen we 
toetsscores, die in schooljaar 2005/2006 zijn behaald door leerlingen in groep 3, onderzoeken. We 
vergelijken de gemiddelde toetsscores van leerlingen op scholen uit de genoemde drie tranches met de 
gemiddelde scores op de controlescholen. 
 
De gegevens zijn afkomstig van de CED-groep, aangevuld met voor een aantal scholen gegevens uit 
de ROM24. Het resulterende databestand bevat gegevens over:  
− 266 leerlingen op 8 voorscholen uit tranche 1 
− 325 leerlingen op 10 voorscholen uit tranche 2 
− 329 leerlingen op 13 voorscholen uit tranche 3 
− 519 leerlingen op 19 controlescholen 
 
We beginnen met het vergelijken van de leerlingen van groep 3 in de onderscheiden typen scholen: 
hoe zijn de leerlinggewichten verdeeld en hoe oud zijn de leerlingen. In Tabel 1 staan de resultaten 
samengevat, waarbij is getoetst of verschillen statistisch significant zijn. 
 
 
Tabel B.1 Kenmerken van leerlingen uit groep 3 op vier typen Rotterdamse scholen 
 leerlinggewichten leeftijd per percentage 
 %1.00 %1.25 %1.90 1/10/2005 vertraagd 
tranche 1 6.5 4.3 89.1 6.70 27.4 
tranche 2 11.5 4.3 84.2 6.61 20.4 
tranche 3 12.8 6.0 81.2 6.75 29.8 
controle 13.2 5.0 81.7 6.75 27.6 
significantie  ns  .002 .045 
 
 

                                                        
23 Doeleman, R, J. Roeleveld, A. Veen (januari 2005). Effectmeting VVE Rotterdam. Technisch rapport 1. 
Rotterdam: CED; Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.  
24 Meer details over de dataverzameling worden in de Bijlage gegeven. 
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De leerlingen op deze vier typen scholen verschillen maar weinig in de hier onderzochte kenmerken. 
Meer dan 80% heeft leerlinggewicht 1.9 (laag opgeleide allochtone ouders) en rond de 5 % heeft 
leerlinggewicht 1.25 (laag opgeleide autochtone ouders). Rond de 10% heeft geen extra gewicht. 
Qua leeftijd wijken alleen leerlingen op scholen van tranche 2 licht af: zij zijn gemiddeld iets jonger; 
en het aandeel vertraagde leerlingen (per 1 oktober in groep 3 al 7 jaar of ouder) ligt iets lager. 
 
Bij de cognitieve resultaten  van de leerlingen gaat het om toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem 
m.b.t. spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. Meer specifiek gebruiken we de volgende 
toetsscores, afgenomen aan het eind van groep 3 (mei of juni): 
− SVS38: schaal vorderingen spellingvaardigheid 
− SBR38: Lezen met Begrip; schaal begripsrelaties 
− SVR38: Lezen met Begrip; schaal verwijsrelaties 
Tot slot gebruiken we scores voor het vak rekenen. Daar zijn door de scholen twee verschillende 
toetsen afgenomen (een ‘oude’ en een ‘nieuwe’ rekentoets van Cito): 
− RW39: rekenvaardigheidsscore rekenen/wiskunde 
− LRA39: rekenvaardigheidsscore Rekenen/wiskunde 2006. 
De twee rekenscores zijn niet zomaar met elkaar te vergelijken, zodat de cognitieve resultaten voor 
rekenen niet eenvoudig in één analyse gecombineerd kunnen worden.  
Wat wel vergelijkbaar is zijn de indelingen van de rekenscores op beide toetsen in de niveaugroepen-
indeling (A-E-indeling) van Cito. Op basis van landelijke gemiddelde bepaalt Cito voor elke toets een 
vijdeling: 

− A: het bovenste kwartiel (de beste 25%) 
− B: het kwartiel daaronder (leerlingen met score tussen 50% en 75%) 
− C: het kwartiel onder het gemiddelde (scores tussen 25% en 50%) 
het onderste kwartiel (de laagste 25%) wordt door Cito nog onderverdeeld in: 
− D: scores tussen 10% en 25% 
− E: de laagste 10% scores 

Voor rekenen zullen we daarom geen gemiddelden presenteren, maar uitgaan van deze A-E-indeling. 
 
 
In de volgende tabel geven we gemiddelde scores van de leerlingen uit de vier typen scholen op de 
verschillende schalen (zonder rekenen). Er is weer getoetst of de gevonden verschillen in gemiddelden 
statistisch significant zijn.  
 
 
Tabel B.2 Gemiddelde toetsscores aan het eind van groep 3, schooljaar 2005/2006;  
  op vier typen Rotterdamse scholen 
 spelling lezen met begrip  
 svs38 sbr38 svr38   
tranche 1 111.3 94.6 101.3   
tranche 2 109.5 92.3 98.0   
tranche 3 110.5 92.1 96.7   
controle 111.7 92.3 99.0   
significantie .002 .000 .001   
max. effectgrootte .27 .35 .36   
 
 
Bij spelling (svs38) scoren leerling op de controlescholen gemiddeld het hoogst: een fractie boven de 
leerlingen van voorscholen uit de eerste tranche en 1 tot 2 punten hoger dan leerlingen van 
voorscholen uit de twee volgende tranches. 
Bij de twee schalen uit de toets Begrijpend Lezen scoren leerlingen van voorscholen uit de eerste 
tranche steeds het hoogst. Bij de schaal begripsrelaties (sbr38) lopen de gemiddelden bij de andere drie 
typen scholen nauwelijks uiteen. Bij de schaal verwijsrelaties (svr38) zijn de gemiddelden op de 
controlescholen weer wat hoger dan die op de voorscholen uit de tweede en derde tranche. 
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De gevonden verschillen zijn statistisch significant, maar niet erg groot. De maximale effectgrootte25 
bedraagt .36, wat in de literatuur wordt beschouwd als een klein tot matig effect. 
  
Doordat de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem landelijke genormeerd zijn, is het ook mogelijk 
om de uitkomsten van de leerlingen op de Rotterdamse scholen te vergelijken met de landelijke 
normen. Bovendien kunnen daarbij de uitkomsten van de twee verschillende rekentoetsen nu wel 
samen worden genomen. 
We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in het aandeel leerlingen dat zwak scoort op deze toetsen. Als 
‘zwak’ benoemen we hier dan: landelijk bij de laagste 25% behoren; in termen van de Cito-
normgroepen zijn dit de groepen D en E. 
 
 
Tabel B.3 Aandeel zwak-scorende leerlingen eind van groep 3, schooljaar 2005/2006  
  (Cito-normgroep D+E; landelijk 25%);op vier typen Rotterdamse scholen 
 spelling lezen met begrip rekenen 
 svs38 sbr38 svr38 rw39/lra39 
tranche 1 22.6% 14.7% 20.8% 16.5% 
tranche 2 24.6% 23.5% 28.0% 39.6% 
tranche 3 25.1% 27.6% 33.2% 28.4% 
controle 21.8% 24.9% 21.6% 29.0% 
significantie ns .01 .00 .00 
 
 
Het aandeel leerlingen dat zwak scoort op spelling verschilt niet significant tussen de scholen en ligt 
dicht bij het landelijk gemiddelde van 25%. Bij de andere toetsen is het aandeel zwak-scorende 
leerlingen steeds het laagst op de voorscholen van tranche 1. Het beeld van de andere 3 groepen 
scholen is wisselend: bij de schaal begripsrelaties (sbr) is er nauwelijks verschil, bij de schaal 
verwijsrelaties (svr) hebben de controlescholen minder zwak-scorende leerlingen dan de tranche 2 en 3 
scholen. Bij rekenen is het aandeel zwak-scorende leerlingen bij tranche 2 scholen duidelijk hoger. 
 
 
 
 
 
 
C. Cognitieve uitkomsten over de jaren. 
 
 
In de effectstudie zijn nu over vier opeenvolgende schooljaren gegevens bekend voor de voorscholen 
uit de eerste tranche en de controlescholen. Voor de voorscholen uit de volgende tranches beschikken 
we over steeds één jaar korter gegevens.  
De voorscholen uit de eerste tranche voeren al langere tijd hun voorschoolprogramma uit. Hier zouden 
we, als het VVE-programma op korte termijn directe effecten zou sorteren, mogen verwachten dat de 
recentste groep leerlingen betere scores behaalt.  
 
We geven eerst een overzicht van de aantallen leerlingen op de verschillende typen scholen in de vier 
achtereenvolgende schooljaren. 
 

                                                        
25 De effectgrootte drukt uit hoe groot het verschil in gemiddelde score tussen groepen leerlingen is, in 
vergelijking tot de spreiding in scores tussen de leerlingen binnen die groepen. Als er veel spreiding is, is er ook 
al snel sprake van veel overlap tussen beide groepen en is een verschil in gemiddelde minder betekenisvol; de 
effectgrootte is dan klein. 
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Tabel C.1  Aantallen leerlingen eind groep 3; per schooljaar en type school 
 tranche 1 tranche 2 tranche 3 controle 
2002-2003 263 - - 518 
2003-2004 224 238 - 539 
2004-2005 303 445 367 550 
2005-2006 266 325 329 519 
totaal 1056 1008 696 2126 
 
 
Vervolgens laten we in een aantal grafieken gemiddelde toetsscores over de (beschikbare) jaren zien 
voor leerlingen uit groep 3 op de verschillende type scholen. Figuur C.1 geeft het overzicht voor de 
scores op de spellingstoets. 
 
 
Figuur C.1  Gemiddelde scores op spelling over vier schooljaren;  

op vier typen Rotterdamse scholen  
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108

109

110

111

112

2003 2004 2005 2006

1e tranche
2e tranche
3e tranche
controle

 
 
Bij spelling liggen de controlescholen eerst voor op de voorscholen van de eerste tranche. Schooljaar 
2005-2006 is dat net omgekeerd en in het huidige jaar is er maar weinig verschil. De voorscholen uit 
de tweede en derde tranche blijven wat achter bij de controlescholen. 
De volgende figuren geven gemiddelde scores weer voor de schalen Begripsrelaties en Verwijsrelaties 
van de toets Begrijpend Lezen. 
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Figuur C.2 Gemiddelde scores op de schaal Begripsrelaties over vier schooljaren;  
op vier typen Rotterdamse scholen  

Lezen: schaal begripsrelaties sbr38
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Bij deze eerste schaal uit de toets Begrijpend Lezen lopen de voorscholen van de eerste tranche uit op 
de controlescholen. De aanvankelijk iets achterliggende voorscholen van de tweede en derde tranche 
komen ongeveer gelijk met de controlescholen. 
 
 
Figuur C.3 Gemiddelde scores op de schaal Verwijsrelaties over vier schooljaren;  

op vier typen Rotterdamse scholen  

Lezen: schaal verwijsrelaties svr38
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Ook hier scoren de voorscholen uit de eerste tranche in de twee recentste jaren hoger dan de 
controlescholen. De voorscholen uit de derde tranche lijken wat achter te blijven. 
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Voor de rekenresultaten geven we geen gemiddelden, maar het aandeel zwak-scorende leerlingen 
(Cito-normgroep D+E). 
 
 
Figuur C.4 Aandeel zwak-scorende leerlingen bij Rekenen/Wiskunde over vier schooljaren; 

op vier typen Rotterdamse scholen  
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Bij de voorscholen van de eerste tranche neemt het aandeel zwak-scorende leerlingen bij rekenen af 
over de jaren, terwijl het bij de controlescholen juist toeneemt. Die toename zien we overigens ook bij 
de voorscholen van de derde en (vooral) tweede tranche. 
 
 
 
 
 
 
D. Voorgeschiedenis leerlingen op Voorscholen 
 
 
Niet alle leerlingen op de Voorscholen hebben even lang en volledig deelgenomen aan de betreffende 
VVE-programma’s. Via een extra dataverzameling bij de scholen is getracht om deze verschillen 
tussen de leerlingen in voorgeschiedenis in beeld te krijgen. Tegelijk met het verzamelen van 
voorgeschiedenissen van leerlingen uit groep 3 in de vorige ronde van dit evaluatie-onderzoek is de 
betreffende scholen ook verzocht om vast de voorgeschiedenissen van leerlingen uit groep 2 aan te 
leveren. Op die manier hoefden de scholen niet twee maal “lastig” gevallen te worden met deze 
aanvullende dataverzameling. 
 
Er zijn in totaal 26 voorscholen in de eerste en tweede tranche (inclusief de 2 experimentscholen, die 
we kortheidshalve steeds bij de eerste tranche rekenen). Daarvan konden er in 2006 16 door de CED-
groep benaderd worden met namen van getoetste leerlingen uit groep 3, met het verzoek om enkele 
vragen over hun voorgeschiedenis in te vullen. Van deze 16 scholen hebben er 15 de formulieren over 
leerlingen uit groep 3 ingevuld (zij het lang niet altijd volledig) en hebben er 9 formulieren ingevuld 
over de leerlingen uit groep 2 (die in deze rapportage in groep 3 zitten).  
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De analyses in dit hoofdstuk hebben betrekking op de leerlingen van die 9 voorscholen (4 uit de 1e en 
5 uit de 2e tranche). 
 
De eerste twee vragen betroffen het volledig deelnemen van de leerling vanaf de peuterspeelzaal aan 
het voorschoolprogramma en, indien niet, eventuele deelname aan andere voorschoolse voorzieningen. 
In de volgende tabel vatten we de uitkomsten van beide vragen samen. De tabel start met een overzicht 
van hoeveel leerlingen we informatie over deze vragen hebben gekregen.  
 
 
Tabel D.1 Deelname aan het voorschoolse deel van het Voorschoolprogramma;  
  leerlingen uit groep 3, schooljaar 2005/2006, op voorscholen uit de 1e en 2e tranche 
 tranche 1 tranche 2 
totaal aantal leerlingen (uit Toetsservice) 133 152 
dit stuk voorgeschiedenis onbekend 20 21 
welbekend (aantal) 
  en daarvan hebben er: 113 131 

meegedaan aan het voorschoolse programma op de psz   
- volledig  46.0% 24.4% 
- ten dele (korter en/of minder intensief) 4.4% 11.5% 
 
niet meegedaan aan programma psz en   

- wel andere psz (incidenteel: crèche) 15.0% 32.1% 
- ook geen andere voorschoolse voorziening bezocht 27.4% 22.9% 
- bezoek andere voorschoolse voorziening niet bekend  7.1% 9.2% 
  
 
Ook op de scholen uit de eerste tranche, die al langer een samenwerkingsverband met de 
peuterspeelzaal hebben, heeft maar ongeveer de helft van de leerlingen daadwerkelijk het volledige 
programma vanaf de leeftijd van twee jaar op de peuterspeelzaal doorlopen. Bij de scholen uit de 
tweede tranche ligt dat aandeel op ongeveer een kwart. En dat maakt het natuurlijk lastiger om 
precieze effecten van de voorschool (resp. het voorschoolprogramma) te bepalen.  
Bij de leerlingen die niet aan het voorschoolse deel van het Voorschoolprogramma hebben 
deelgenomen heeft een deel wel een andere peuterspeelzaal of crèche bezocht. Rond een kwart van de 
leerlingen heeft ook dat niet gedaan. 
 
De derde vraag uit het voorgeschiedenisformulier ging over de deelname aan het programma op de 
basisschool zelf: heeft de leerling vanaf groep 1 deelgenomen of is er sprake van latere instroom in de 
school. Tabel D.2 geeft een samenvatting van de antwoorden, met eerst opnieuw een overzicht van de 
aantallen waarover wel of niet informatie is verkregen. 
 
 
Tabel D.2 Deelname op deze basisschool aan het Voorschoolprogramma;  

leerlingen uit groep 3, schooljaar 2005/2006, op voorscholen uit de 1e en 2e tranche 
 tranche 1 tranche 2 
totaal aantal leerlingen (uit Toetsservice) 133 152 
dit stuk voorgeschiedenis onbekend 19 19 
welbekend (aantal) 
  en daarvan hebben er: 114 133 

- vanaf groep 1 meegedaan aan het programma van de  
Voorschool 90.4% 91.7% 

- pas vanaf groep 2 meegedaan aan het programma van 
de  Voorschool 8.8% 8.3% 

- pas vanaf groep 3 op deze school 0.9% - 
 
De overgrote meerderheid van de leerlingen heeft de hele kleuterperiode meegedaan in het 
voorschoolprogramma. Een kleine 10% is daar pas in groep 2 aan begonnen. 
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Voorgeschiedenis en cognitieve opbrengsten. 
 
Vervolgens gaan we na of leerlingen met onderscheiden deelname aan het voorschoolse deel van het 
programma verschillen in hun (gemiddelde) scores op de toetsen (maar niet op de rekentoets, vanwege 
de verschillende versies daarvan). We nemen daarbij leerlingen die niet hebben meegedaan en óf geen 
andere voorschoolse voorziening hebben bezocht óf waarbij dat laatste niet bekend is, samen.Tabel 
D.3 geeft een overzicht. 
 
 
Tabel D.3 Gemiddelde toetsscores aan het eind van groep 3, schooljaar 2005/2006;  
  leerlingen tranche 1 en 2; naar ‘voorschoolse’ voorgeschiedenis 
 spelling lezen met begrip  
voorgsch svs38 sbr38 svr38   
volledig 109.0 94.6 102.0   
ten dele 110.9 94.9 100.8   
ander psz 109.7 94.0 98.1   
niks anders/onb 107.7 93.5 98.4   
significantie ns ns ns   
 
 
Bij geen van de drie toetsen zijn er significante verschillen in gemiddelden. De leerlingen die het 
volledige programma hebben doorlopen scoren dus niet duidelijk beter dan de andere leerlingen. 
 
In Tabel D.4 geven we het aandeel zwak-scorende leerlingen bij alle toetsen, ook die voor rekenen, 
naar hun deelname aan het voorschoolse deel van het voorschoolprogramma. 
 
 
Tabel D.4 Aandeel zwak-scorende leerlingen eind van groep 3,schooljaar 2005/2006;  
  leerlingen tranche 1 en 2; naar ‘voorschoolse’ voorgeschiedenis 
 spelling lezen met begrip rekenen 
voorgsch svs38 sbr38 svr38 rw39 
volledig 30.5% 20.0% 20.6% 11.5% 
ten dele 17.6% 13.3% 21.4% 23.1% 
ander psz 29.8% 19.6% 20.5% 40.4% 
niks anders/onb 31.6% 20.3% 35.0% 26.5% 
significantie ns ns ns  .002 
 
Het aandeel zwak-scorende leerlingen verschilt bij de eerste drie toetsen, net als in de vorige tabel, niet 
significant tussen de groepen leerlingen met verschillende voorgeschiedenissen. Bij rekenen is het 
aandeel zwak-scorende leerlingen wel duidelijk lager bij leerlingen die het volledige programma 
hebben doorlopen. 
 
Vervolgens gaan we op dezelfde manier na of er verschillen zijn tussen leerlingen die de hele 
kleuterperiode hebben deelgenomen aan het programma en leerlingen, die pas later (in groep 2, 
incidenteel groep 3) zijn ingestroomd. Tabel D.5 geeft voor de eerste drie toetsen weer gemiddelden 
en Tabel D.6 voor alle vier toetsen het aandeel zwak-scorende leerlingen. 
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Tabel D.5 Gemiddelde toetsscores aan het eind van groep 3, schooljaar 2005/2006;  
  leerlingen tranche 1 en 2; naar ‘schoolse’ voorgeschiedenis 
 spelling lezen met begrip  
voorgsch svs38 sbr38 svr38   
vanaf groep 1 108.8 94.0 99.3   
pas vanaf groep 2 
(incidenteel 3)  110.3 94.9 102.4   
significantie ns ns ns   
 
 
Tabel D.6 Aandeel zwak-scorende leerlingen eind van groep 3,schooljaar 2005/2006;  
  leerlingen tranche 1 en 2; naar ‘schoolse’ voorgeschiedenis 
 spelling lezen met begrip rekenen 
voorgsch svs38 sbr38 svr38 rw39 
vanaf groep 1 30.5% 19.8% 26.2% 26.2% 
pas vanaf groep 2 
(incidenteel 3)  

22.7% 14.3% 20.0% 10.5% 

significantie ns ns ns  ns 
 
In beide tabellen zijn er geen significante verschillen tussen beide groepen leerlingen. (Overigens lijkt 
de kleine groep latere instromers overal wel een fractie gunstiger te scoren.) 
 
 
 
 
 
 
 
E. Overige onderwijsuitkomsten 
 
Met de cognitieve resultaten van de leerlingen is natuurlijk maar een deel van de onderwijsuitkomsten 
van scholen in beeld gebracht. In dit hoofdstuk gaan we na of er ook op het sociaal-emotionele domein 
verschillen zijn tussen Voorscholen en de controlescholen.  
We maken daarvoor gebruik van gegevens uit de Rotterdamse Jeugdmonitor van de GGD Rotterdam 
en omstreken26. Deze bevat oordelen van leerkrachten van groep 2 over hun leerlingen. Voor dit 
hoofdstuk maken we gebruik van GGD-gegevens uit het schooljaar 2003/2004. Het gaat daarbij, 
afgezien van schoolwisselingen, om dezelfde leerlingen als in het vorige hoofdstuk over toetsscores 
groep 3. 
 
Doordat in het bestand van de Rotterdamse Jeugdmonitor de codering van de scholen, waarop de 
leerlingen zitten, deels niet klopte en er ook problemen rond de codering van geboortedata waren, 
bleek een min of meer automatische koppeling aan gegevens van CED niet mogelijk. We hebben 
daarom zelf een vorm van ‘nood-koppeling’ uitgevoerd op basis van namen van leerlingen. Deze 
koppeling moest, in verband met privacy, plaatsvinden op het kantoor van de GGD in Rotterdam zelf. 
Uiteindelijk konden echter beduidend minder leerlingen worden gekoppeld dan in de vorige ronde. 
 
In het resulterende databestand beschikken we over gegevens van: 
− 87 leerlingen op 5 voorscholen uit tranche 1 
− 92 leerlingen op 6 voorscholen uit tranche 2 
− 109 leerlingen op 9 voorscholen uit tranche 3 
− 147 leerlingen op 14 controlescholen 
 
Hieruit blijkt dat de gegevens uit de Jeugdmonitor voor aanzienlijk minder leerlingen bekend zijn dan 
de toetsscores uit groep 3 (hoofdstuk B).  
                                                        
26 Zie ook de Bijlage bij dit rapport. 
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Maar leerlingen met ontbrekende GGD-gegevens behalen gemiddeld vergelijkbare toetsscores als 
leerlingen waarvan wel GGD-gegevens bekend zijn: de verschillen zijn steeds klein en niet significant. 
De groep met ontbrekende GGD-gegevens is dus niet een systematisch anders presterende groep.  
 
In dit hoofdstuk gebruiken we een zevental schalen die afkomstig zijn uit de leerkrachtenvragenlijst uit 
het meetinstrument dat wordt gebruikt om gegevens te verzamelen over 5-6 jarigen, de monitor-KIPP 
(Korte Inventarisatie Psychosociale Problematiek). We geven hieronder de namen met een korte 
aanduiding van de samenstellende items. De interne consistentie (Cronbach’s alpha) van de schalen is 
met waarden tussen .75 en .90 vergelijkbaar met die in de (nog) ongepubliceerde interne GGD-
documentatie van het instrument.  De hier gehanteerde aanduiding van de items komt uit dezelfde 
documentatie. 
 
Motoriek (5 items) 
(Fijne; Grove; Botsen, vallen, stoten; Onhandig; Krampachtig, houterig) 
 
Activiteit (5 items) 
(Druk, overbeweeglijk; Onbeheerst; Moeite met stilzitten; Vergeetachtig, slordig; Aandacht) 
 
Contact met anderen (15 items) 
(Wordt geplaagd; Is teruggetrokken, stil; Eenkennig; Moeite zonder ouders; Moeite met aanpassen; 
Zelfvertrouwen; Zoekt contact; Heeft vriendjes; Gaat graag naar school; Goed contact met LK; 
Angst voor nieuwe situaties; Angst bij vertrek ouders; Angst voor andere kinderen; Angst voor 
vreemden; Bang fouten te maken) 
 
Stemming (5 items) 
(Levenslustig; Plezier; Snel van streek; Neerslachtig; Tobberig) 
 
Gedrag (12 items) 
(Dwars, koppig; Driftig; Jaloers; Eist aandacht; Maakt ruzie; Speelt baas; Verstoort; Vernielt; 
Doet vervelend; Gehoorzaam; Besef van regels; Reageert op straf/beloning) 
 
Cognitieve ontwikkeling (3 items) 
(Heeft belangstelling; Onderzoekt; Stapt makkelijk over) 
 
Taal/spraak (4 items) 
(Uitspraak; Uitdrukken; Nederlands begrijpen; Nederlands spreken) 
 
Bij de meeste items zijn de antwoordcategorieën (van 1 tot 4) ‘bijna nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ en ‘bijna 
altijd’. Alle items zijn zo ge(her-)codeerd, dat de laagste score het meest gunstige antwoord vormt27. 
De schalen geven daarmee aan in welke mate er bij een leerling op het betreffende domein sprake is 
van problemen.  
 
 
 
Als eerste gaan we na of er verschillen in gemiddelden bestaan op deze schalen tussen leerlingen op de 
eerste drie tranches voorscholen en de controlescholen. Tabel 1 geeft een overzicht. 
 
 

                                                        
27 Goldschmeding, J. & Jansen, W. (2003) Monitor-KIPP 5-6 jarigen. Intern rapport. GGD Rotterdam en 
omstreken, Sector Jeugd, Afdeling Onderzoek (pagina 6). 
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Tabel E.1 Gemiddelde schaalscores in groep 2, schooljaar 2005/2006;  
  op vier typen Rotterdamse scholen 
 motoriek activiteit contact stemming 
tranche 1 1.39 1.51 1.32 1.27 
tranche 2 1.30 1.36 1.21 1.20 
tranche 3 1.32 1.37 1.34 1.27 
controle 1.33 1.46 1.34 1.29 
significantie ns ns .029 ns 

vervolg     
 

gedrag 
cognitieve 

ontwikkeling 
taal/ 

spraak  
tranche 1 1.28 1.45 1.55  
tranche 2 1.22 1.39 1.26  
tranche 3 1.23 1.41 1.46  
controle 1.26 1.57 1.56  
significantie ns (.089) .003  
 
 
Over het geheel genomen zijn er maar weinig significante verschillen tussen de voorscholen van de 
drie tranches en de controlescholen. Waar er wel significante verschillen zijn scoren de tranche-2 
scholen beter, nl. lager. De scores van tranche 1 en 3 en van de controlescholen lopen weinig uiteen.  
 
Naast een gemiddelde score op deze schalen hebben we ook nog gekeken of er bij een leerling 
überhaupt sprake was van problematische situaties op de onderscheiden domeinen. Problematisch is 
dan een score van 3 of 4 (‘vaak’ of ‘bijna altijd’) op tenminste 1 item van de betreffende schaal. In 
Tabel E.1 keken we naar de gemiddelde scores, hier kijken we vooral naar de zwakke leerlingen. 
(Vergelijkbaar met onze benadering bij de toetsscores in hoofdstuk B, waar we zowel naar de 
gemiddelden keken als naar het aandeel zwakke D- en E-leerlingen).  
In de volgende tabel geven we het percentage leerlingen waarbij sprake is van (tenminste één) zo’n 
problematische score.  
 
 
Tabel E.2 Aandeel leerlingen met problematische scores in groep 2, schooljaar 2005/2006;  
  op vier typen Rotterdamse scholen 
 motoriek activiteit contact stemming 
tranche 1 17.2% 20.7% 26.4% 11.5% 
tranche 2 12.0% 16.3% 21.7% 9.8% 
tranche 3 13.8% 22.0% 26.6% 16.5% 
controle 17.0% 23.1% 28.6% 14.3% 
significantie ns ns ns ns 

vervolg     
 

gedrag 
cognitieve 

ontwikkeling 
taal/ 

spraak  
tranche 1 16.1% 17.2% 26.4%  
tranche 2 18.5% 16.3% 13.0%  
tranche 3 12.8% 15.6% 17.4%  
controle 18.4% 27.9% 21.8%  
significantie ns .043 ns  
 
 
Uit deze tabel blijkt dat er maar bij één schaal sprake is van significante verschillen: bij de cognitieve 
ontwikkeling is het aandeel leerlingen met problematische scores op controlescholen hoger dan op de 
voorscholen van alle drie tranches. 
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F. Gecombineerde analyse 
 
 
In het onderzoek naar de effectiviteit van scholen (en van bepaalde programma’s, die op scholen 
worden uitgevoerd) kennen de verzamelde gegevens een zogenaamde ‘geneste’ structuur. We hebben 
niet zomaar te maken met twee grote groepen leerlingen, waarvan de ene wel een programma heeft 
doorlopen en de andere niet, maar er is sprake van veel meer groepen leerlingen, die geclusterd zijn 
binnen klassen en scholen, waarbij sommige scholen wel het programma aanbieden en andere scholen 
juist niet. Bij een dergelijke geneste structuur van gegevens dienen bij de uiteindelijke toetsende 
analyses multi-niveau technieken gebruikt te worden. In deze technieken wordt rekening gehouden 
met het feit dat leerlingen binnen eenzelfde school zitten (en doordat zij daar gemeenschappelijke 
ervaringen hebben opgedaan, ook meer op elkaar lijken dan leerlingen van verschillende scholen) en 
met het feit dat op sommige scholen in de analyses (veel) meer leerlingen zitten dan op andere 
scholen. Ook kunnen we in de analyse rekening houden met verschillen in samenstelling van de 
leerlingbevolking, bijv. naar sociale of etnische herkomst,  in de onderzochte scholen.28 
 
We ronden daarom de analyses met betrekking tot effecten van de Voorschool in Rotterdam af met 
een aantal multi-niveau analyses. Daarin onderzoeken we of de toetsresultaten verschillen tussen de 
Voorscholen en de controlescholen, waarbij we rekening houden met de individuele kenmerken 
leerlinggewicht en het al dan niet vertraagd zijn.  
We nemen deze twee kenmerken op als dummy (0-1)-variabelen: 
- voor leerlinggewicht een dummy voor 1.0, een dummy voor 1.25 en een dummy voor gewicht 

onbekend; leerlingen met gewicht 1.9 vormen de referentie, waartegen de andere groepen worden 
afgezet; 

- voor vertraagde leerlingen een dummy en een dummy voor vertraging (leeftijd) onbekend; de 
onvertraagde leerlingen vormen hier de referentie. 

Meer in het bijzonder zullen we in de analyse toetsen of leerlingen op Voorscholen van de eerste 
tranche betere resultaten boeken dan leerlingen op controlescholen (waarbij we éénzijdig toetsen, met 
een p-waarde van .05). 
 
 
 
 
Multi-niveau analyses van cognitieve uitkomsten 
 
In de volgende tabel geven we uitkomsten van de analyses van verschillen in toetsscores. De 
rekentoetsen laten we daarbij weer buiten beschouwing. 
 
 
 

                                                        
28 Voor meer technische gegevens verwijzen we naar Hox, J.J. (2002) Multilevel analysis techniques and 
applications. 
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Tabel F.1 Multi-niveau analyses van toetsscores aan het eind van groep 3, schooljaar 2005/2006;  
  op vier typen Rotterdamse scholen 
 spelling lezen met begrip  
 svs38 sbr38 svr38  
voorscholen 
- (tov controle)     

tranche 1 -1.1 1.9 2.3  
tranche 2 -1.7 1.4 0.6  
tranche 3 -1.9 -0.1 -1.7  

leerlingkenmerken     
- (tov gewicht 1.9)     

gewicht 1.0 2.4 * 3.2 * 6.0 *  
gewicht 1.25 0.6 2.0 * 2.4  

gewicht onbekend -2.1 * -2.2 * -2.9  
- (tov onvertraagd)     

vertraagd -0.8 -1.0 * -1.5  
leeftijd onbekend 6.9 2.3 9.8  

verklaarde 
variantie 2.9% 6.0% 1.1%  
 * : p < .05 
 
 
De effecten van de dummy-variabelen voor de tranches komen overeen met wat we al eerder zagen in 
hoofdstuk B:  bij Spelling scoren leerlingen op de controlescholen wat beter dan leerlingen op de 
voorscholen uit de diverse tranches, terwijl bij de beide schalen uit Lezen met begrip leerlingen van 
voorscholen uit tranche 1 (en ook wel 2) wat hoger scoren dan de controlescholen. Geen van deze effecten 
zijn in deze multi-niveau analyses echter statistisch significant. 
In de analyse ‘controleren’ we voor verschillen tussen de leerlingen op de scholen. We zien bij het 
leerlinggewicht dat de (kleine) groep 1.0-leerlingen beter scoort dan de 1.9-leerlingen (de referentiegroep). 
Bij de schaal begripsrelaties (sbr38) scoren ook de 1.25-leerlingen significant hoger. 
Bij de vertraagde leerlingen is het beeld zoals verwacht: dit zijn zwakkere leerlingen, die lagere scores 
halen. Het verschil met onvertraagde leerlingen is alleen bij de schaal begripsrelaties significant. 
De uiteindelijk verklaarde varianties in de multi-niveau modellen zijn uiterst bescheiden. Zowel de 
individuele leerlingkenmerken als de indeling van leerlingen in 3 tranches voorscholen en controlescholen 
kunnen maar heel weinig van de gevonden verschillen in toetsscores verklaren. 
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G. Implementatie en cognitieve uitkomsten 
 
Als onderdeel van het onderzoek naar de Voor- en Vroegschoolse educatie in Rotterdam is ook een 
implementatie-onderzoek uitgevoerd29. Onderdeel daarvan was een survey onder peuterspeelzalen en 
basisscholen waarin gevraagd werd naar de mate van implementatie van verschillende aspecten van het 
betreffende voorschoolprogramma. Deze survey is uitgevoerd in het voorjaar van 2006. De voorscholen, 
waarover we hier rapporteren hebben (voor het overgrote deel) ook deelgenomen aan de survey.  
 
In dit laatste hoofdstuk zullen we proberen een verbinding te maken tussen enkele uitkomsten van de 
survey en de toetsresultaten, waarover we in dit databestand beschikken. De veronderstelling daarbij is dat 
we eerder positieve effecten van een voorschoolprogramma mogen verwachten naarmate dit programma 
beter geïmplementeerd is. 
 
In de survey30 worden een groot aantal vragen gesteld over de mate van implementatie van diverse 
kenmerken van het programma. Deze vragen verschillen voor de vier voorschoolprogramma’s 
(Kaleidoscoop, Piramide, Basisgoed en Ko-totaal), maar hebben steeds wel betrekking op een aantal 
onderwerpen: 
- Materialen en leeromgeving 
- Dagschema en werkwijzen  
- Begeleiding en ondersteuning 
- Taal en woordenschat  
- Observeren, registreren en plannen 
- Contacten peuterspeelzaal basisschool en doorgaande lijn naar groep 3  
 
Bij elke vraag konden de respondenten kiezen uit een vijftal antwoordmogelijkheden: 

1. hier moeten wij aan beginnen  
2. de eerste stappen zijn gezet  
3. we staan hier halfweg  
4. hiermee zijn we ver gevorderd  
5. dit hebben we –vrijwel- gerealiseerd  

 
Per onderwerp zijn twee indicatoren gemaakt van de mate van implementatie volgens het oordeel van de 
respondenten:  
- een gemiddelde score over alle items bij het betreffende onderwerp; 
- het percentage items waarop de maximale score ‘(vrijwel) gerealiseerd’ werd geantwoord. 
Bovendien zijn deze twee indicatoren ook nog eens bepaald over alle onderwerpen heen, als een soort 
‘totaal-indicatoren’ voor de mate van implementatie. 
 
Voor de voorscholen die in dit effect-onderzoek zijn betrokken (allen scholen uit de eerste drie tranches; 
het programma Ko-totaal is daarbij niet vertegenwoordigd) zijn we nagegaan of er samenhangen bestaan 
tussen beide indicatoren voor mate van implementatie en de toetsscores die leerlingen in groep 3 behalen. 
 
In de volgende tabel geven we de significante correlaties weer tussen de mate van implementatie, gemeten 
met gemiddelde scores op de verschillende items, en de toetsscores van de leerlingen in groep 3 (schooljaar 
2005/2006). 

                                                        
29 Veen, A., Daalen, M. van, Roeleveld, J. & Jong, N. de (2007) Voor- en Vroegschoolse Educatie in Rotterdam. 
De implementatie van Kaleidoscoop, Piramide, Basisgoed en Ko-totaal in de voorscholen. 
Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut 
30 Voor details over opzet van de survey en de vragenlijsten verwijzen we hier kortheidshalve naar de publicatie 
uit de vorige voetnoot. 
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Tabel G-1 Correlaties tussen indicatoren voor implementatie en toetsscores; 
  (alleen significante correlaties) 
  spelling lezen met begrip rekenen 
  svs38 sbr38 svr38 rw39 lra39 
Totale indicatie implementatie      

gem. score  0.13    
percentage maximaal   0.16 0.10   0.14 

Materialen en leeromgeving      
gem. score    -0.14  

percentage maximaal       -0.17   
Dagschema en werkwijzen      

gem. score  0.19 0.13  0.45 
percentage maximaal   0.18 0.11   0.38 

Begeleiding en ondersteuning      
gem. score  0.10    

percentage maximaal   0.11       
Taal en woordenschat      

gem. score 0.11 0.18 0.14   
percentage maximaal 0.12 0.15 0.12     

Observeren, registreren en plannen      
gem. score -0.15    -0.16 

percentage maximaal           
Contacten psz - basisschool en 
doorgaande lijn naar groep 3      

gem. score     0.22 
percentage maximaal           

 
 
Voorzover we significante samenhangen vinden tussen de (op schoolniveau bepaalde) mate van 
implementatie en de (individuele) toetsscores van de leerlingen op die scholen, wijzen deze bijna allemaal 
in dezelfde richting: hoe beter het programma geïmplementeerd is, des te hoger de toetsscores van de 
leerlingen. De meeste van deze samenhangen liggen tussen de 0.10 en 0.20, wat gekwalificeerd kan worden 
als een ‘klein’ effect (Cohen, 1988). 
Interessant is dat naarmate de implemnetatie op het gebied ‘Taal en woordenschat’ beter is, de scores voor 
alle drie taaltoetsen ook hoger zijn. 
Verder zien we ook een enkele negatieve samenhang. Op de ‘oude’ rekentoets wordt wat lager gescoord 
naarmate de implementatie op het gebied ‘Materialen en leeromgeving’ beter is. En we vinden twee 
negatieve samenhangen bij de implementatie op het gebied ‘Observeren, registreren en plannen’. Mogelijk 
gaat het er bij dit gebied niet zozeer om hoever men met de implementatie is, als wel om wat er vervolgens 
inhoudelijk met de observaties en registraties gebeurt. 
 
De volgende tabel geeft de samenhangen weer met het percentage zwak-scorende leerlingen (score op E- of 
D-niveau). 
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Tabel G-2 Correlaties tussen indicatoren voor implementatie en het aandeel zwak- 
  scorende (D-E-)leerlingen; (alleen significante correlaties) 
 spelling lezen met begrip rekenen 
  svs38 sbr38 svr38 combi 
Totale indicatie implementatie     

gem. score   -0.11   
percentage maximaal   -0.15 -0.11   

Materialen en leeromgeving     
gem. score     0.14 

percentage maximaal   -0.12     
Dagschema en werkwijzen     

gem. score   -0.12 -0.10 -0.15 
percentage maximaal   -0.13     

Begeleiding en ondersteuning     
gem. score   -0.11  0.11 

percentage maximaal   -0.13   0.15 
Taal en woordenschat     

gem. score -0.16 -0.18 -0.16  
percentage maximaal -0.16 -0.16 -0.14   

Observeren, registreren en plannen     
gem. score 0.10  0.10  

percentage maximaal         
Contacten psz - basisschool en 
doorgaande lijn naar groep 3     

gem. score      
percentage maximaal         

     
 
 
Het algemene beeld is hier hetzelfde. Wanneer er signifcante effecten zijn wijzen die vrijwel allemaal in 
dezelfde richting: naarmate het programma beter geïmplementeerd is, is het aandeel leerlingen met zwakke 
toetsscores lager. 
Ook hier zijn weer enkele uitzonderingen. Bij rekenen vinden we 3 significnate correlaties die juist de 
andere kant opwijzen. En opnieuw lijkt een vollediger implemnetatie op het gebied van ‘Observeren, 
registreren en plannen’ soms juist minder goed uit te werken. 
 
Al met al concluderen we uit voorgaande analyse dat er aanwijzingen gevonden worden dat er bij beter 
geïmplementeerde programma’s positieve effecten optreden op de cognitieve prestaties van de leerlingen. 
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Samenvatting 
 
 
Cognitieve uitkomsten aan het eind van groep 3 
Met betrekking tot de behaalde toetsscores kunnen we concluderen dat er bij voorscholen van de eerste 
tranche sprake is van een positieve tendens. Bij de twee schalen uit de toets Lezen met Begrip scoren de 
leerlingen gemiddeld hoger dan leerlingen op controlescholen en bij Rekenen/Wiskunde is, in tegenstelling 
tot de controlescholen, sprake van een afname van het aandeel zwak-scorende leerlingen.  
Positief is ook dat er sprake is van een stijgende lijn, wat er op duidt dat nieuwe ‘lichtingen’ leerlingen het 
beter gaan doen. Mogelijk is dit een gevolg van een met de jaren beter uitgewerkt voorschoolprogramma 
bij deze eerste tranche scholen. 
Overigens is het beeld bij de toets Spelling minder gunstig. Daar is de voorsprong op de controlescholen uit 
2005 weer verdwenen en stijgen de scores ook niet verder in het meest recente jaar. 
Het beeld bij de voorscholen van de tweede en derde tranche, die later begonnen zijn met de invoer van een 
voorschoolprogramma, is minder gunstig. Bij de schalen uit Lezen met Begrip is er nauwelijks verschil met 
de controlescholen en bij Spelling en Rekenden/Wiskunde blijven ze zelfs wat achter.  
 
 
Voorgeschiedenis 
Minder dan de helft van de leerlingen op de voorscholen uit de eerste en tweede tranche heeft ook 
daadwerkelijk het volledige voorschoolprogramma doorlopen (dat wil zeggen: vanaf twee  jaar 4 dagdelen 
per week op de peuterspeelzaal en vervolgens in de kleutergroepen). Leerlingen voor wie dat wel geldt 
behalen echter gemiddeld geen betere toetsscores dan leerlingen met een andere voorgeschiedenis. 
 
 
Overige onderwijsuitkomsten in groep 2 
Voor een beperkt deel van deze leerlingen beschikken we ook over oordelen van hun leerkracht toen ze een 
jaar eerder (2004/2005) in groep 2 zaten. Deze oordelen zijn afkomstig uit de Rotterdamse Jeugdmonitor 
van de GGD-Rotterdam en  hebben betrekking op meer sociaal-emotionele aspecten.  
We vinden hier slechts kleine verschillen die mogelijk ook aan toeval kunnen worden toegeschreven. 
 
 
Cognitieve onderwijsuitkomsten en implementatie 
De meeste voorscholen die in dit effectonderzoek zijn betrokken hebben ook deelgenomen aan de survey 
die in de implementatiestudie is uitgevoerd. Daardoor kunnen we nagaan of er verband bestaat tussen de 
mate van implementatie van verschillende aspecten van de voorschoolprogramma’s (naar het oordeel van 
de betrokken leerkrachten) en de cognitieve onderwijsuitkomsten in groep 3 van de leerlingen op die 
scholen.  
Op verschillende punten vinden we inderdaad samenhangen en deze wijzen vrijwel steeds in dezelfde 
richting: hoe beter het programma geïmplementeerd is, des te hoger de toetsscores van de leerlingen. 
Hoewel deze samenhangen doorgaans klein zijn, en er ook incidenteel negatieve samenhangen worden 
gevonden, lijkt dit toch wel een bevestiging van het grote belang van een goede implementatie van de 
voorschoolprogramma’s; een onderzoeksresultaat dat ook elders gevonden wordt (studie IVA). 
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Bijlage Gegevens en gegevensbronnen 
 
 
Scores op cito-toetsen eind groep 3 
Uitgangspunt hierbij waren, net als in het voorafgaande jaar, de gegevens zoals die aanwezig zijn bij de 
Toetsservice van de CED-groep. Een aantal Voorscholen neemt echter wel de betreffende Cito-toetsen af, 
maar neemt geen deel aan de Toetsservice. Daarom is geprobeerd om van de bij de CED-groep 
ontbrekende Voorscholen gegevens te betrekken uit de Rotterdamse Onderwijs Monitor. Vanuit deze ROM 
is dit jaar begonnen met het ‘dumpen’ van gegevens vanuit de ESIS-administratie van de scholen. 
 
Van in totaal 20 Voorscholen waren toetsscores bij de CED-groep voorhanden. Bij nog eens 11  
Voorscholen konden aanvullend gegevens vanuit de ROM worden verkregen.  
Van de 19 controlescholen beschikte de CED-groep bij 18 over toetsgegevens. Van de ene resteende 
controleschool zijn gegevens uit de ROM verkregen. 
Het totaalbeeld met betrekking tot de toetsscores wordt daarmee als volgt: 
− tranche 1: bij 8 van de in totaal 11 voorscholen beschikken we over toetsgegevens 
− tranche 2: bij 10 van de in totaal 15 voorscholen beschikken we over toetsgegevens 
− tranche 3: bij 13 van de in totaal 15 voorscholen beschikken we over toetsgegevens 
− controlescholen: bij alle 19 controlescholen beschikken we over toetsgegevens. 
 
 
Overige onderwijsuitkomsten  
Net als in het vorige onderzoeksjaar, is er dit jaar contact geweest met de GGD Rotterdam en omstreken 
om na te gaan of er gebruik kon worden gemaakt van gegevens uit hun Rotterdamse Jeugdmonitor. In die 
monitor zijn (onder meer) beoordelingen van leerkrachten van groep 2 van hun leerlingen opgenomen.  
Omdat de onderzoekers van SCO-Kohnstamm Instituut in verband met de wet op de privacy niet over de 
namen van leerlingen beschikken, werd daarvoor opnieuw de volgende werkwijze worden gekozen.  
De CED-groep levert van leerlingen waarvan zij over toetsscores beschikken de namen aan de GGD. 
Medewerkers van de GGD probeerden vervolgens zoveel mogelijk een koppeling tot stand brengen tussen 
de bij de CED-groep bekende namen en de gegevens uit de Jeugdmonitor. Door onvolkomenheden in de 
bestanden was de opbrengst echter zeer gering.  
Een onderzoeker van het Kohnstamm Instituut heeft vervolgens op het kantoor van de GGD in Rotterdam 
getracht nog zoveel mogelijk gegevens daadwerkelijk te koppelen. Dat is tot op zekere hoogte gelukt, maar 
de uiteindelijke opbrengst is wel beduidend lager dan in de voorgaande ronde van het onderzoek.  
Het resulterende analysebestand is vervolgens, voorzien van een  geanonimiseerde koppelingssleutel, ter 
beschikking gekomen van de onderzoekers van SCO-Kohnstamm Instituut. 
Het totaalbeeld met betrekking tot de gegevens uit de Jeugdmonitor is: 
− tranche 1: bij 5 van de in totaal 11 voorscholen beschikken we over gegevens 
− tranche 2: bij 6 van de in totaal 15 voorscholen beschikken we over gegevens 
− tranche 3: bij 9 van de in totaal 15 voorscholen beschikken we over gegevens 
− controlescholen: bij 14 van de in totaal 19 controlescholen beschikken we over gegevens. 
 
 
Voorgeschiedenis 
Bij voorscholen van de eerste en tweede tranche is getracht om van leerlingen, waarvan de toetsscores (en 
dus naam en stamgroep) aanwezig zijn op de Toetsservice van de CED-groep, de voorgeschiedenis te 
achterhalen.  
De CED-groep heeft in 2006 formulieren met de namen van leerlingen uit groep 2 en groep 3 bedrukt en 
leerkrachten werd gevraagd enkele korte vragen naar eerdere deelname aan het voorschoolprogramma te 
beantwoorden. De gegevens van de (toenmalige) groep 2 leerlingen zijn gebruikt in deze ronde  
Er zijn in totaal 26 voorscholen in de eerste en tweede tranche (inclusief de 2 experimentscholen, die we 
kortheidshalve steeds bij de eerste tranche rekenen). Daarvan konden er in 2006 16 door de CED-groep 
benaderd worden met namen van getoetste leerlingen uit groep 3, met het verzoek om enkele vragen over 
hun voorgeschiedenis in te vullen. Van deze 16 scholen hebben er 15 de formulieren over leerlingen uit 
groep 3 ingevuld (zij het lang niet altijd volledig) en hebben er 9 formulieren ingevuld over de leerlingen 
uit groep 2 (die in deze rapportage in groep 3 zitten). 
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