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5.

Van compensatieonderwijs naar
kansenaanpak
Het voorkomen van laaggeletterdheid door stimulering van
taalvaardigheid1
Folkert Kuiken

Folkert Kuiken is sinds 2005 aan de Universiteit
van Amsterdam bijzonder hoogleraar Nederlands
als tweede taal en Meertaligheid vanwege
de gemeente Amsterdam. Hij is aan dezelfde
universiteit tevens wetenschappelijk directeur van
het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en
Taaladvies (INTT).

Het belang van geletterdheid
Het is van een modern land als Nederland nauwelijks voor te stellen, maar
Nederland telt maar liefst anderhalf miljoen functioneel analfabeten. Voor
ruwweg twee derde zijn dat van huis uit Nederlanders, voor een derde Nederlanders met een migratieachtergrond. Het zijn mensen die niet goed in staat
zijn hun post en administratie af te handelen, die moeite hebben met het
lezen van de ondertiteling op tv, die hun belastingformulieren niet kunnen
invullen, hulp nodig hebben bij het aanvragen van een tramabonnement,
en ga zo maar door. Amsterdam telt 125.000 laaggeletterden, wat neerkomt
op 18 procent van de totale Amsterdamse bevolking. Zuid telt met 9 procent
het laagste percentage laaggeletterden, Zuidoost met 32 procent het hoogste.
De Nederlandse overheid is zich bewust van deze problematiek en is
met het Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 een campagne tegen
laaggeletterdheid gestart. Een van de streefdoelen in het plan was om
het percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs dat op of onder het
laagste leesniveau scoort (en dientengevolge als laaggeletterd kan worden
beschouwd) terug te dringen tot 10 procent. Dat is niet gelukt: in 2012 bedroeg
het percentage 13,8 procent en het is sindsdien, zoals we verderop in deze
bijdrage zullen zien, eerder gestegen dan gedaald. Om die reden heeft de
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overheid de campagne voortgezet en wordt jaarlijks in totaal ruim 58 miljoen
euro uitgetrokken voor het terugdringen van laaggeletterdheid.
Hoe lovenswaardig de acties van de overheid om laaggeletterdheid in
te dammen ook zijn, nog belangrijker is om te voorkomen dat er nieuwe
laaggeletterden bij komen. Dat betekent dat kinderen een goede taalvaardigheid moeten ontwikkelen en van jongs af aan met alle mogelijke vormen
van het schrift in aanraking moeten worden gebracht. Helaas wordt in het
onderwijs vaak nog niet voldoende aandacht besteed aan de benodigde leesen schrijfvaardigheid.2 Dat is des te zorgelijker, omdat leesvaardigheid een
belangrijke voorspeller van schoolsucces is.3 Om die reden is het van cruciaal
belang dat leerlingen een goede leesvaardigheid ontwikkelen. Uit Amerikaans
onderzoek 4 blijkt dat goede lezers betere banen en hogere salarissen hebben, meer aan cultuur en sport doen en zich vaker inzetten als vrijwilliger.
Zwakke lezers daarentegen beëindigen vaker voortijdig hun opleiding, zijn
vaker werkloos en zitten vaker in de gevangenis. Leesvaardigheid helpt
dus niet alleen in de schoolloopbaan, maar is mogelijk ook cruciaal voor de
ontwikkeling van goed burgerschap. De Amerikaanse onderzoekers vatten
deze resultaten samen met de slogan: ‘Good readers make good citizens.’

Zorgen over leesvaardigheid
Kinderen die ‘leesrijp’ zijn, moeten voldoen aan een aantal zogeheten
leesvoorwaarden, zoals een zekere mate van metalinguïstisch bewustzijn
om te kunnen reflecteren op taal en om de betekenis van taal los te kunnen
koppelen van de vorm. Daarnaast moet hun fonologisch bewustzijn dusdanig
ontwikkeld zijn, dat ze weten dat woorden uit afzonderlijke klanken bestaan
en dat een woord als ‘roos’ rijmt op ‘boos’ of ‘doos’. In Nederland leren de
meeste kinderen lezen in groep 3. Dat begint met technisch lezen, waarbij
kinderen onder andere leren om klanken te onderscheiden (auditieve discriminatie), klanken samen te voegen tot woorden (auditieve synthese), letters
te onderscheiden (visuele discriminatie) en losse letters samen te voegen tot
woorden (visuele synthese). Ook kinderen met onvoldoende woordkennis
van het Nederlands kunnen technisch leren lezen en de klanken c.q. letters
‘h-e-k-s’ samenvoegen tot het woord ‘heks’. Maar als ze niet weten wat
het woord ‘heks’ betekent, dan schieten ze daar weinig mee op. Over het
algemeen wordt aangenomen dat kinderen over een woordenschat van
minimaal 3000 woorden moeten beschikken om te leren lezen en schrijven.
Zoals leesvaardigheid een belangrijke voorspeller is van schoolsucces, is
een goede woordenschat een belangrijke voorspeller van leesvaardigheid.5
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Problemen bij technisch lezen
Bij de meeste kinderen levert het technisch lezen geen problemen op,
maar dat is niet voor iedereen het geval. Dat blijkt uit een studie naar
de technische leesvaardigheid van Amsterdamse leerlingen in groep 3,
4 en 5, die in drie minuten zoveel mogelijk woorden moesten oplezen.6
Het percentage uitvallers op deze zogeheten Drieminutentoets bedroeg
21 procent halverwege groep 3 en was aan het eind van groep 3 teruggelopen tot 14 procent. Maar in plaats van dat dit percentage in het jaar
daarop daalde, was dit aan het eind van groep 4 opgelopen tot 23 procent,
terwijl het in groep 5 op hetzelfde niveau bleef. Dat betekent dat men
bij bijna een kwart van de leerlingen te snel is overgegaan op begrijpend
lezen in plaats van extra ondersteuning te bieden bij het technisch lezen.
Krijgen leerlingen die steun niet, dan lopen zij het risico om later de nieuwe
generatie van functioneel analfabeten te worden. Dat zou ook kunnen
verklaren waarom we geen sterke daling zien bij het aantal laaggeletterden
in Nederland, ondanks alle inspanningen van de overheid op dat gebied. Zo
steeg in de periode van 1994 tot 2012 het percentage laaggeletterden onder
45-plussers van 9,4 naar 11,9 procent.7 Dat zijn mensen die ooit wel hebben
leren lezen en schrijven, maar daarin altijd zwak zijn gebleven en er geen
plezier aan beleven, zodat ze de omgang met het schrift na afronding van
de schoolcarrière zoveel mogelijk hebben vermeden, een klassiek voorbeeld
van use it or lose it.
Problemen bij begrijpend lezen
Kijken we naar de leesvaardigheid van al wat oudere leerlingen in het
basis- en voortgezet onderwijs, dan is ook daar reden tot zorg. 8 Uit het
PIRLS-onderzoek, een internationale studie naar leesprestaties van leerlingen in groep 6, blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse basisschoolleerlingen geleidelijk aan daalt.9 Omdat lezen in andere landen verbeterde,
staat Nederland niet meer in de internationale top: van de tweede plaats
in 2001 zakten we naar de veertiende in 2016. Nederlandse leerlingen hebben opmerkelijk weinig plezier in lezen; in geen van de vijftig landen uit
de PIRLS-studie lezen leerlingen met zo weinig plezier als in Nederland.
Verder is opvallend dat de leesvaardigheid sterk per school verschilt, ook
bij een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Het percentage leerlingen dat het
basisonderwijs laaggeletterd verlaat, is gestegen van nog geen 1,4 procent
in 2015 tot 2,2 procent in 2017. Het gaat om zo’n 3500 leerlingen die het
fundamentele niveau niet halen.
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In het voortgezet onderwijs zien we een soortgelijke tendens. Uit de internationale PISA-studie blijkt dat de leesprestaties van 15-jarige leerlingen in
het voortgezet onderwijs achteruitgaan.10 Leerlingen presteren minder goed
dan leerlingen in 2003 en 2006. Ondanks kleine fluctuaties is er de afgelopen
twee decennia sprake van een dalende trend. Net als in het basisonderwijs
heeft Nederland in internationaal opzicht bij prestaties van leerlingen in
het voortgezet onderwijs geen toppositie meer, maar behoort het nu tot de
subtop. Het percentage laaggeletterde 15-jarigen, dat wil zeggen leerlingen
die op het laagste leesniveau scoren, neemt toe: van 11,5 procent in 2003
naar 17,9 procent in 2015.
Onderzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen in de eerste drie klassen van twaalf scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam-West
bevestigt dit beeld.11 Tegelijkertijd wordt in dat onderzoek de relatie tussen
opleidingsniveau en taalvaardigheid bekrachtigd die we ook uit andere
studies kennen: hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders, des te beter
de resultaten van hun kinderen op begrijpend lezen en woordenschat. Voor
taalzwakke leerlingen is het dus van groot belang dat ze op een school
terechtkomen waar hun taalontwikkeling extra wordt ondersteund en
gestimuleerd.

Compensatieprogramma’s en gewichtenregeling
Hoe kan nu worden voorkomen dat leerlingen hun schoolcarrière afsluiten
met een taalachterstand die leidt tot een zwakke lees- en schrijfvaardigheid? Die vraag is ook in het verleden al vaak gesteld, maar tot een afdoend
antwoord heeft dat nog niet geleid.
Arbeiderskinderen
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw ging de aandacht vooral
uit naar arbeiderskinderen. Dat was te danken aan de Britse socioloog
Bernstein12, die in lagere sociale milieus het gebruik van een restricted code
signaleerde, waarbij op een informele manier in korte, weinig complexe
zinnen wordt gecommuniceerd. Dit staat in contrast met het gebruik in
hogere sociale milieus van een elaborated code, die gekenmerkt wordt
door formeler taalgebruik met langere en complexere zinnen, waarin
meer wordt toegelicht en uitgelegd. Omdat de elaborated code ook in het
onderwijs wordt gehanteerd, werden arbeiderskinderen bij binnenkomst op
school al op achterstand gezet. Dat leidde tot de introductie van zogeheten
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compensatieprogramma’s,13 met als doel ‘de schoolgeschiktheid van arbeiderskinderen te vergroten en hun zo betere kansen te geven om door
te stromen naar voortgezette opleidingsvormen en deze met succes te
doorlopen’.14
De Nieuwe Taalaanpak
Een voorbeeld van zo’n programma was het Innovatieproject Amsterdam
van de Amsterdamse psycholoog Van Calcar 15, dat gelanceerd werd als een
‘democratiseringsinitiatief’, gericht op het verbeteren van de prestaties van
leerlingen op het gebied van taal, wereldoriëntatie, rekenen en sociaalemotionele ontwikkeling. Daarbij werd de reguliere taalmethode vervangen
door een thematische aanpak, waarin de eigen verhalen en ervaringen
van kinderen centraal stonden, die vervolgens in taaldrukwerkplaatsen
op schrift werden gesteld. Maar deze Nieuwe Taalaanpak leidde niet tot
het gewenste resultaat. Enerzijds doordat leerkrachten het lastig vonden
om continuïteit in het leerstofaanbod aan te brengen; anderzijds doordat
ze geconfronteerd werden met nieuwe groepen leerlingen die veel extra
tijd en aandacht vergden, omdat ze het Nederlands niet of nauwelijks
machtig waren: kinderen van ‘gastarbeiders’, die door gezinshereniging
naar Nederland kwamen.
Gewichtenregeling
De komst van deze kinderen leidde mede tot de invoering van de zogeheten
gewichtenregeling. Deze maatregel werd in 1985 ingevoerd in het kader van
het onderwijsstimuleringsbeleid en onderwijsvoorrangsbeleid, waarvoor
Van Calcar 16 met zijn ideeën de basis had gelegd. De gewichtenregeling
houdt in dat leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand een
zwaarder ‘gewicht’ krijgen toegekend, zodat scholen voor deze kinderen
meer formatieplaatsen tot hun beschikking krijgen. Aanvankelijk is daarbij
onderscheid gemaakt tussen kinderen met en zonder migratieachtergrond,
maar in 2006 is besloten om etnische herkomst buiten beschouwing te laten.
Sindsdien vormt het opleidingsniveau van beide ouders het enige criterium
voor het bepalen van de ‘zwaarte’ van de leerling.
Cohortonderzoek
Om vast te stellen of prestaties van achterstandskinderen verbeteren,
vindt cohortonderzoek plaats; in het basisonderwijs was dat vanaf 1988
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het LEO- en PRIMA-cohortonderzoek, en in het voortgezet onderwijs vanaf
1989 het PRIMA-VO en VOCL-onderzoek. In 2005 zijn de cohorten met elkaar
geïntegreerd onder de naam COOL5-18. Uit analyses van deze cohortdata
over de periode 1994-2007 blijkt dat er ondanks de gewichtenregeling in
het basisonderwijs nog steeds aanzienlijke verschillen in taalvaardigheid
bestaan tussen verschillende groepen leerlingen.17 Over het algemeen geldt
dat leerlingen beter presteren naarmate hun ouders hoger zijn opgeleid,
maar etnische herkomst is eveneens van belang. Ook als rekening wordt
gehouden met het opleidingsniveau van de ouders, blijven leerlingen
met een migratieachtergrond in het basisonderwijs achter bij van huis
uit Nederlandstalige achterstandsleerlingen.18 Dat is vooral bij taal het
geval en in mindere mate bij rekenen. Om die reden is door onderzoekers
voorgesteld om etnische herkomst weer als criterium in de gewichtenregeling
op te nemen.19 Wel is het zo dat leerlingen met een migratieachtergrond in
vergelijking met 1994 een forse inhaalslag hebben gemaakt. Voor van huis
uit Nederlandstalige achterstandsleerlingen geldt dat niet. In het voortgezet
onderwijs is het opleidingsniveau van de ouders de belangrijkste voorspeller
voor taalvaardigheid.

Naar opbrengstgericht onderwijs
In de afgelopen decennia is ook in Amsterdam veel geëxperimenteerd met
de bestrijding van onderwijsachterstanden. In lijn met de tijdgeest lag het
accent daarbij aanvankelijk vooral op de zelfontwikkeling en zelfontplooiing
van kinderen. Naarmate taalachterstanden zich scherper begonnen af te
tekenen, oplopend van een tot zelfs twee jaar aan het eind van groep 8, vond
men het tijd om de doelstellingen van het onderwijs en de weg daarnaartoe
kritisch tegen het licht te houden. Met het in 1994 gepubliceerde rapport
‘Naar betere resultaten’ werd in Amsterdam een beleidsomslag ingezet die
gekenmerkt wordt door opbrengstgericht onderwijs. Deze aanpak sluit aan
bij onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs20 waarin werd vastgesteld
dat scholen die systematisch hun toetsgegevens analyseren betere resultaten
behalen. Het inspectierapport noemt ook andere werkzame elementen die
taalsterke scholen onderscheiden van taalzwakke scholen: een efficiënte
tijdsbesteding, een taakgericht leerklimaat, kwalitatief goede instructie, een
actieve rol van de leerlingen, en afstemming van het didactisch handelen
op verschillen tussen leerlingen. Kenmerken, kortom, die te maken hebben
met concreet leerkrachtgedrag. Zij zijn het die voor leerlingen het verschil
kunnen maken.
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Taalbeleid
Hoewel er in de loop der jaren meer aandacht is gekomen voor taalbeleid,
lopen de inhoud en vorm van dit beleid nogal uiteen. Dat blijkt alleen al
uit de benamingen van de genomen beleidsmaatregelen. Hoewel al deze
maatregelen met elkaar gemeen hebben dat ze zijn gericht op kwaliteitsverbetering van het onderwijs, leggen ze verschillende accenten wat doel en
doelgroep betreft. Enkele voorbeelden. Bij Klaar voor de start lag de focus
op het jonge kind; de Kwaliteitsaanpak basisonderwijs Amsterdam heeft
het aantal zwakke scholen in Amsterdam drastisch gereduceerd; het doel
van De laatste generatie met een taalachterstand was om taalachterstanden
uit te bannen; met Internationalisering en meertaligheid moeten kinderen
tot wereldburgers worden; de Kansenaanpak Primair Onderwijs wil alle
leerlingen gelijke kansen bieden.
Onderwijstijdverlenging
Het voert te ver om in deze bijdrage uitgebreid op al deze maatregelen in
te gaan. Wel kan worden opgemerkt dat de interventies die in de afgelopen
decennia zijn ontwikkeld, op de een of andere manier alle een vorm van
onderwijstijdverlenging betreffen: voor- en vroegschoolse educatie (vve),
schakelklassen, kopklassen, zomer- en vakantiescholen en de verlengde
schooldag.
Voorafgaand aan groep 1 kunnen ouders hun kinderen vanaf tweeënhalf
jaar laten deelnemen aan de vve, waar gewerkt wordt met specifieke programma’s om de totaalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.21
Schakelklassen vormen een soort tussenjaar waarin zwaktaalvaardige leerlingen gedurende een jaar lang extra ondersteund worden bij het vergroten
van hun taalvaardigheid. Onderzoek naar het effect van schakelklassen laat
over de gehele linie een positief effect op de taalprestaties van de leerlingen
zien.22 Kopklassen zijn op te vatten als een soort schakelklas tussen groep
8 en de brugklas van het voortgezet onderwijs, speciaal bedoeld voor leerlingen die intelligent genoeg zijn om door te kunnen stromen naar hogere
vormen van voortgezet onderwijs, maar vanwege hun taalvaardigheid
een lager advies krijgen. Dankzij de kopklas slagen veel leerlingen erin om
naar een hoger schooltype door te stromen.23 Zomer- en vakantiescholen
betreffen, zoals het woord aangeeft, extra onderwijs tijdens de zomer- en
vakantieperiode; op deze manier probeert men de beruchte zomerdip van
leerlingen te voorkomen. Volgens Amerikaans onderzoek is voor dit soort
initiatieven jaarlijks een investering van minstens driehonderd uur extra
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onderwijstijd nodig.24 Ondanks het feit dat de Amsterdamse Zomerschool en
de Vakantieschool Taal op niet meer dan een derde van dat aantal uitkomen,
zijn de evaluaties van deze vakantiescholen bemoedigend.25 Bij verlengde
leertijd kan gedacht worden aan ondersteuning na schooltijd, zoals die
bijvoorbeeld in het kader van een leerlab wordt gegeven. Naar deze vorm
van onderwijstijdverlenging is nog weinig onderzoek verricht.26
Resumerend lijkt het erop dat al deze verschillende vormen van onderwijstijdverlenging in enigerlei mate bijdragen tot het remediëren van
onderwijsachterstanden, al moet daarbij steeds in het achterhoofd worden
gehouden dat niet alleen onderwijstijdverlenging an sich, alsook de inhoud
van het programma en de docenten die dit uitvoeren het verschil maken.
Met andere woorden: ‘Time cannot be considered in isolation; its impact
is governed by the user.’27

Kansenaanpak
Hoewel al deze interventies in meer of mindere mate effect sorteren, voelen
scholen zich er ook door beknot vanwege de strikte eisen en regels waaraan
ze bij de aanvraag van bijvoorbeeld een schakelklas of vakantieschool
moeten voldoen. Amsterdam heeft er daarom in het kader van de Kansenaanpak Primair Onderwijs (in het vervolg Kansenaanpak) voor gekozen om
scholen meer vrijheid te geven en volledig zelf te laten bepalen naar welk
type interventie hun voorkeur uitgaat en hoe zij deze vormgeven.28 Een
tweede beleidswijziging is dat de hoogte van het bedrag dat aan een school
wordt toegewezen bepaald wordt door het aantal doelgroepleerlingen op
de betreffende school. Op die manier probeert Amsterdam zich ervan te
verzekeren dat het geld ook echt terechtkomt bij de leerlingen die dit het
hardste nodig hebben. In Amsterdam gaat het om een groep van ongeveer
16.600 leerlingen.
Pilotstudie
In het schooljaar 2018-2019 is de Kansenaanpak van start gegaan. In het
jaar daaraan voorafgaand is op vijf scholen een pilotstudie uitgevoerd.29
Zoals verwacht hebben alle vijf scholen een interventie ontwikkeld die bij
hun eigen werkwijze en leerlingenpopulatie past. Scholen geven aan zich
daardoor meer eigenaar van de interventie te voelen. Uiteraard leidde dat
tot inhoudelijke verschillen tussen de interventies: van woordenschat tot
begrijpend lezen en van onderzoekend leren tot focus op zelfvertrouwen en
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sociaal-emotionele ontwikkeling. De belangrijkste les die uit deze pilot kan
worden getrokken is het nut van een zorgvuldige selectie van de leerlingen
die aan de interventie deelnemen; het opstellen van concrete doelen en
verwachtingen, en nagaan in hoeverre de gestelde doelen worden behaald.
Daarnaast gaven leerkrachten aan behoefte te hebben aan ondersteuning en
professionalisering. Verder worstelen scholen vooral met de manier waarop
ze ouders bij hun activiteiten kunnen betrekken.
Huidige stand van zaken
In 2018 hebben 184 Amsterdamse basisscholen een aanvraag ingediend voor
een interventie ter bevordering van kansengelijkheid, en deze gehonoreerd
gekregen. Uit een inventarisatie van de voorgestelde interventies30 blijkt dat
veel scholen daarbij inzetten op woordenschat (87) en begrijpend lezen (82).
Enerzijds is het navrant dat deze twee onderwerpen blijkbaar nog steeds
het grootste knelpunt vormen; anderzijds strekt het scholen tot eer dat
ze deze onderwerpen tot speerpunt van hun interventie maken. Populair
zijn ook ouderbetrokkenheid (75) en rekenen (62), op afstand gevolgd door
technisch lezen (27), spelling (18), schrijven (7), spreken (4) en luisteren (3).
Wat de vorm van de interventie betreft, kiezen scholen vooral voor een
traditionele schakelklas (57) of voor een leerlab (44).
Net als in de pilot zijn scholen niet altijd even duidelijk in het selecteren
van leerlingen voor de betreffende interventie. Doelgroepbepalingen als ‘de
NT2-kinderen’31 of ‘de groepen 1 t/m 8’ zijn te breed. Voorbeelden van betere
omschrijvingen zijn ‘leerlingen uit groep 5 met een lage C- of D-score’32 of
‘leerlingen uit groep 3 die de einddoelen van groep 2 en 3 op het gebied van
taal nog niet hebben behaald in een deeltijd schakelklas’. Ook de formulering
van doelen laat soms te wensen over en beperkt zich tot algemeenheden als
‘de leerlingen beschikken over een grotere taalvaardigheid’ of ‘we richten
ons op NT2-kinderen door ze extra te begeleiden’. Gelukkig komen we ook
specifieker omschreven en duidelijk verifieerbare doelstellingen tegen als
‘leerlingen uit groep 5 behalen een III-, IV- of V-score op minimaal twee
toetsen: Drieminutentoets, Spelling, Begrijpend lezen, Woordenschat’ of
‘op de Drieminutentoets is 80 procent van de kinderen één niveauwaarde
gestegen ten opzichte van de beginmeting’. Zolang de leerdoelen niet
SMART33 worden geformuleerd, wordt het ook lastig om vast te stellen of
deze worden gerealiseerd. Juist een evaluatie van de gepleegde interventie
is belangrijk, indachtig dat op meer dan driekwart van de basisscholen de
prestaties van leerlingen verbeteren als leerkrachten meer opbrengstgericht
werken.34
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Halverwege het schooljaar 2018-2019 is op 15 van de 184 scholen een
inhouds- en procesevaluatie uitgevoerd. Uit lesobservaties en interviews
met leerkrachten en directie blijkt dat alle vijftien scholen druk bezig
zijn uitvoering te geven aan de voorgenomen interventie. In hoeverre de
interventies effectief zijn voor het bevorderen van de taalvaardigheid zal
aan het eind van het schooljaar uit een productevaluatie moeten blijken,
nadat de scholen verantwoording hebben afgelegd van de bereikte resultaten.

Tot slot
Ondanks allerlei maatregelen om kansengelijkheid te bevorderen, zowel
op nationaal als lokaal niveau, stellen we vast dat er nog steeds leerlingen
zijn die de school binnenkomen met een achterstand en deze ook weer
met een achterstand verlaten. Om die reden is specifiek beleid nog steeds
nodig, of daar nu een etiket als compensatieprogramma, onderwijstijdverlenging of kansenaanpak op wordt geplakt. Dit sluit aan bij een pleidooi
van de Onderwijsraad35 voor handhaving van achterstandsmiddelen en
een andere verdeelsystematiek. Met de Kansenaanpak geeft de gemeente
Amsterdam daar gevolg aan. De vrijheid die scholen hebben om invulling
aan de interventie te geven, vergroot het eigenaarschap van de scholen.
Maar deze elementen vormen nog geen garantie voor het welslagen van
de Kansenaanpak. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor zowel
gemeente, scholen, leerkrachten als onderzoek.
De rol van de gemeente is vooral beleidsvormend en faciliterend: zij
initieert beleid, zet dit uit en stelt daarvoor middelen ter beschikking.
Maar er is meer. Gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren betekent
het ook dat scholen ondersteuning moeten krijgen bij de formulering van
een aanvraag, bijvoorbeeld in de vorm van een helpdesk. Verder moeten er
geregeld kennisuitwisselingsbijeenkomsten tussen scholen plaatsvinden
waar good practices en tips & tops gedeeld kunnen worden. Dergelijke
bijeenkomsten dragen bij aan de professionalisering van leerkrachten.
Overigens valt in dat verband ook te denken aan een uitgebreider professionaliseringstraject, zoals dat eerder heeft plaatsgevonden en dat ook op
langere termijn resulteerde in significant betere leerkrachtcompetenties.36
Daarnaast moet de gemeente onderzoek uitzetten om de effecten van de
beleidsinterventie vast te stellen.
Scholen en leerkrachten hebben in de eerste plaats een inhoudelijke en
uitvoerende taak. Zij bepalen de inhoud van de interventie, de doelgroep en
de leerdoelen. Zoals eerder is opgemerkt is het daarbij belangrijk dat scholen
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de doelgroepleerlingen nauwkeurig selecteren en de leerdoelen zo SMART
mogelijk specificeren. Dat houdt in dat een school niet in een en hetzelfde
jaar op alles hoeft in te zetten. In plaats van vier of vijf ballen tegelijkertijd
in de lucht te moeten houden, is een beperkt leerdoel met een selecte groep
leerlingen vaak overzichtelijker en efficiënter. In een volgend jaar komt dan
wel een andere doelgroep en/of een ander leerdoel aan bod. Kernwoorden
zijn in dat verband dus: selecteren, specificeren en faseren. Naast een inspanningsverplichting moeten scholen ook verantwoording afleggen over
de uitgevoerde interventie. Scholen krijgen daarin veel vrijheid: behaalde
resultaten kunnen worden aangetoond door middel van toetsresultaten,
maar ook door observatieverslagen, concrete producten van leerlingen,
f ilmpjes, leerlingportfolio’s, enzovoort. Ook hier geldt: hoe duidelijker
het leerdoel is geformuleerd, hoe eenvoudiger het is om voortgang op het
betreffende gebied vast te stellen. Daarnaast moeten scholen aan professionalisering van het team werken. Zo mogelijk wordt de beste leerkracht op
de interventie gezet, vindt er regelmatig intervisie tussen leerkrachten plaats,
en worden ze in staat gesteld om aan kennisuitwisselingsbijeenkomsten
en/of andere na- en bijscholingsactiviteiten deel te nemen.37
Onderzoekers vervullen bij de implementatie van onderwijsinterventies
vooral een evaluerende rol. Hun taak is het om door middel van onderzoek
na te gaan wat het effect van de betreffende interventie is, zowel op de korte
als op de langere termijn. Zij vormen daarmee een belangrijke schakel tussen
de onderwijspraktijk en het beleid. Aan interventies die weinig zoden aan
de dijk zetten, moet een halt worden toegeroepen, terwijl veelbelovende
interventies vooral moeten doorgaan. Want als er één ding is waarnaar
het onderwijs snakt, dan is het wel continuïteit, zowel wat het beleid als
de praktijk betreft.
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