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DUTCH SUMMARY
In dit proefschrift heb ik onderzocht welke positie schaduwonderwijs inneemt in het
Nederlandse onderwijslandschap en in de schoolloopbanen van leerlingen in het
voortgezet onderwijs. Het begrip ‘onderwijslandschap’ verwijst hierbij naar de
constellatie van de verschillende settings waarin jongeren leren en zich ontwikkelen
(Burman & Miles, 2020). De term ‘schaduwonderwijs’ verwijst naar betaalde vormen van
onderwijsondersteuning, zoals bijles en huiswerkbegeleiding. Deze ondersteunende
activiteiten zijn aanvullend op het reguliere onderwijsprogramma en richten zich op het
verbeteren van het schoolse leren en presteren (Elffers et al., 2019). De metafoor van een
schaduw benadrukt dat de aangeboden ondersteuning de inhoud van het reguliere
onderwijsprogramma als het ware nabootst. Verandert die inhoud, dan past de
schaduw het aanbod daarop aan (Bray, 1999). Aangezien de term schaduwonderwijs
gangbaar is in internationaal onderzoek, maar in de Nederlandse praktijk vaak
negatieve sentimenten oproept - waardoor de voorkeur wordt gegeven aan de term
aanvullend onderwijs (Elffers et al., 2021) - zal ik in deze samenvatting gebruikmaken van
de term aanvullend onderwijs.
Aanleiding voor mijn onderzoek is het toenemend gebruik van aanvullend
onderwijs in Nederland, met name onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zo
berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de huishouduitgaven aan
aanvullend onderwijs in de laatste vierentwintig jaar flink zijn gestegen: van 26 tot
zo’n 320 miljoen euro op jaarbasis in 2019. Door dit groeiende gebruik lijkt
aanvullend onderwijs een steeds stevigere én meer prominente positie in het
onderwijslandschap en in de schoolloopbaan van leerlingen in te nemen. Over die
positie leven op dit moment veel vragen, zowel in de wetenschap als in het
onderwijsbeleid en in de onderwijspraktijk. Zo zijn er enerzijds vragen over hoe
aanvullend onderwijs zich verhoudt tot de inrichting en het functioneren van het
onderwijsstelsel. Bij velen bestaat bijvoorbeeld de zorg dat leerlingen van ouders die
geen aanvullend onderwijs kunnen inkopen, een relatieve achterstand oplopen ten
opzichte van de leerlingen van ouders die dat wél kunnen. Anderzijds leven er
vragen over de functies die aanvullend onderwijs bedoeld en onbedoeld vervult
voor leerlingen en hoe aanvullend onderwijs, school en thuis zich tot elkaar
verhouden. Ik doe in dit proefschrift verslag van een empirische verkenning van
deze vragen, waarbij ik inga op de invloed van gezins- en stelselkenmerken op het
gebruik van aanvullend onderwijs (Studie 1) en onderzoek ik of de aangescherpte
exameneisen in 2011 van invloed waren op dat gebruik (Studie 2). Ook ga ik in op
de functies van aanvullend onderwijs zoals beschreven door leerlingen (Studie 3),
scholen, aanbieders en ouders (Studie 4) in het voortgezet onderwijs. Hieronder vat
ik deze vier studies samen, ga ik in op de bevindingen per studie en reflecteer ik kort
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op wat de implicaties van deze bevindingen betekenen voor zowel wetenschap als
praktijk.
In hoofdstuk 2 begin ik met een overzicht van de literatuur over aanvullend
onderwijs. Hierin komen de oorzaken en gevolgen van het gebruik van aanvullend
onderwijs aan de orde. Ook identificeer ik openliggende vragen die nader
onderzoek vergen. In een meta-analyse (62 studies) richt ik mij specifiek op de meest
bestudeerde voorspeller van het gebruik van aanvullend onderwijs - de
sociaaleconomische achtergrond van leerlingen - en de meest bestudeerde uitkomst
(schoolprestaties). Ik onderzoek in hoeverre de sociale achtergrond van leerlingen,
in termen van ouderlijk opleidingsniveau en inkomen, samenhangt met hun gebruik
van aanvullend onderwijs. Bovendien onderzoek ik de vraag of de relatie tussen de
sociale achtergrond en schoolprestaties gemedieerd wordt door het gebruik van
aanvullend onderwijs en of die relatie verschilt tussen verschillende landen en
onderwijsstelsels. Bij het onderzoeken van de sociaaleconomische achtergrond van
leerlingen heb ik onderscheid gemaakt tussen het gezinsinkomen en het
opleidingsniveau. Een samenhang tussen inkomen en aanvullend onderwijs ligt
namelijk voor de hand: een hoger gezinsinkomen creëert immers meer financiële
ruimte om te investeren in aanvullend onderwijs, veelal ook in de duurdere vormen.
Mijn bevindingen laten echter zien dat, over de 62 onderzochte studies heen, het
gebruik van aanvullend onderwijs samenhangt met het opleidingsniveau van
ouders. Dit geldt ook wanneer er wordt gecontroleerd op gemiddelde
schoolprestaties. Daarnaast werd duidelijk dat de positieve samenhang tussen het
opleidingsniveau van de ouders en het gebruik van aanvullend onderwijs sterker is
voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs dan voor die in de
onderbouw. Aangezien veel van het internationale onderzoek in Aziatische landen
als Japan en Zuid-Korea is uitgevoerd – hier bestaat over het algemeen een hoge
mate van selectie in de toegang tot het hoger onderwijs – laten mijn bevindingen
zien dat aanvullend onderwijs, over deze studies heen bezien, een competitieve
functie vervult. Verder vind ik geen relatie tussen het gebruik van aanvullend
onderwijs en schoolprestaties: het aanbod is te divers in termen van doelen, opzet,
duur en intensiteit om algemene uitspraken te doen over de effecten op
schoolprestaties. Het uitvoeren van een meta-analyse in dit onontgonnen
onderzoeksterrein was niet alleen uitdagend, maar legde ook veel tekortkomingen
bloot met betrekking tot de manier waarop onderzoekers programma’s voor
aanvullend onderwijs definiëren en operationaliseren. Wanneer er een specifieke
maat voor een programma wordt gebruikt, zijn de effecten robuuster dan wanneer
er een algemene maat wordt gebruikt (bijvoorbeeld een dichotome variabele die
deelname aan aanvullend onderwijs meet in termen van ja of nee).
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In het derde hoofdstuk toets ik een vaak aangehaalde hypothese over
aanvullend onderwijs, namelijk dat het gebruik ervan samenhangt met de druk om
te presteren op examens (Baker et al., 2001; Exley, 2020, 2021). Hoewel internationaal
onderzoek enige aanwijzingen biedt voor een samenhang tussen stelselkenmerken
en het gebruik van aanvullend onderwijs (Baker et al., 2001; Guill & Lintorf, 2019;
Zwier et al., 2020), zijn deze effecten vaak niet robuust. Ik maak in hoofdstuk 3
gebruik van de beleidswijziging in het Nederlandse onderwijs met betrekking tot
het aanscherpen van de exameneisen in 2011. Vanaf 2011 mochten leerlingen slechts
één vijf halen voor de kernvakken wiskunde, Engels en Nederlands om te kunnen
slagen voor het examen (Vermeulen et al., 2012, 2013). Aan de hand van COOL5-18gegevens van 2.502 eindexamenleerlingen van havo en vwo, pas ik de propensityscoremethode (Rosenbaum & Rubin, 1983; Rubin, 1987) toe om twee cohorten te
verkrijgen die zoveel mogelijk overeenkomsten vertonen op een selectie van
variabelen, waaronder sociaal-economische achtergrond, eerder behaalde
prestaties, vaardigheden en schoolmotivatie. Vervolgens toon ik aan dat deze
beleidswijziging verband houdt met een toename van het gebruik van aanvullend
onderwijs voor de gematchte steekproef van examenjaarleerlingen. Op deze manier
levert dit hoofdstuk een land-specifieke bevestiging van de relatie tussen kenmerken
van het onderwijsstelsel en aanvullend onderwijs. In hoofdstuk 2 had ik al
aangetoond dat die relatie in internationale vergelijkingen eveneens wordt
gevonden.
In hoofdstuk 4 heb ik onderzocht wat leerlingen bij aanvullend onderwijs
komen halen (hun doelen) en wat dat hen oplevert (hun ervaren opbrengsten).
Bovendien ben ik nagegaan hoe zij aanvullend onderwijs positioneren ten opzichte
van school en thuis. Hoewel er in het Verenigd Koninkrijk reeds enkele studies zijn
gedaan naar dergelijke vragen (Hajar, 2018), bestaat er geen empirisch onderzoek
naar de perspectieven en ervaringen van leerlingen in Nederland met het gebruik
van aanvullend onderwijs. Ik hield 37 semigestructureerde interviews met
leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Dit waren niet alleen leerlingen die
huiswerkbegeleiding of één-op-één bijles volgden, maar ook leerlingen die
aanvullend onderwijs volgden dat meer hybride van aard is en elementen bevat van
zowel huiswerkbegeleiding als bijles. De resultaten laten zien dat zij in het
aanvullend onderwijs zowel nabije (beter leren plannen) als meer distale
opbrengsten (bijvoorbeeld hulp bij studiekeuze) ervaren. Bovendien positioneerden
leerlingen bij het noemen van hun doelen en opbrengsten aanvullend onderwijs als
een eigenstandige plek die in fysieke zin een rustige plek biedt om te studeren en
ook de steun biedt die ouders en leraren niet kunnen bieden. Opmerkelijk is dat
leerlingen het bieden van een dergelijke plek en van steun niet als een plicht van
ouders en leraren beschouwden; school is school en thuis is thuis. Daarom verwijs
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ik naar aanvullend onderwijs als een derde plek tussen school en thuis. Een plek die
in zekere zin gescheiden is van de thuissfeer (de eerste plek) en de schoolsfeer (de
tweede plek).
Voortbouwend op het idee van een derde plek, heb ik in het vijfde en laatste
hoofdstuk onderzocht welke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden in de
driehoek school, aanvullend onderwijs en thuis door betrokkenen als ideaal wordt
beschouwd en hoe die verdeling er in de praktijk uitziet. Aanleiding voor die vragen
- en het onderscheid dat ik maak tussen ideaal en praktijk - is dat er veel vragen zijn
over de grenzen aan de taak van de school. Wat mogen ouders bijvoorbeeld
verwachten van de school en wat kan worden overgelaten aan aanvullend
onderwijs? Ik organiseerde groepsgesprekken op vijf scholen in het voortgezet
onderwijs, waaraan leraren, schoolleiders, ouders en aanbieders van aanvullend
onderwijs deelnamen. Ik plaatste een fysieke driehoek in de ruimte waarop
respondenten taken konden verschuiven en hun plek konden bediscussiëren. In de
gesprekken bleek dat sommige docenten met enig ongemak spreken over leerlingen
die moeilijk meekomen in de les en die ze doorverwijzen naar het aanvullend
onderwijs voor individuele ondersteuning. Daarin viel een spanning tussen ideaal
en praktijk te ontwaren; wat men vindt dat een docent moet doen, staat soms op
gespannen voet met de grenzen aan de mogelijkheden om dat te doen in de context
van het lesgeven in een volle klas. Zo kan een docent het motto ‘een goede school
heeft geen aanvullend onderwijs nodig’ onderschrijven, en tegelijkertijd grenzen
ervaren aan het maatwerk dat de school aan leerlingen kan bieden en daarom
concluderen dat hier toch een taak voor het aanvullend onderwijs ligt. Dit hoofdstuk
laat zien dat samenwerking en afstemming tussen betrokkenen vaak als productief
wordt beschouwd.
Tezamen dragen de hoofdstukken in dit proefschrift bij aan het beantwoorden
van de hoofdvraag in dit onderzoek: Welke positie neemt aanvullend onderwijs in, in
het Nederlandse onderwijslandschap en in de schoolloopbanen van leerlingen?
Allereerst laat dit proefschrift zien dat aanvullend onderwijs een eigenstandige
positie inneemt ten opzichte van school en thuis, wanneer we aanvullend onderwijs
bezien vanuit het perspectief van leerlingen. Daarnaast laten de studies zien dat
aanvullend onderwijs diverse functies vervult in schoolloopbanen. Aanvullend
onderwijs wordt niet alleen gebruikt om achterstanden weg te werken (Baker et al.,
2001), maar fungeert ook als vreemde ogen die dwingen, als stok achter de deur, als
een duwtje in de rug of als een rustige plek om te leren. Ook kan aanvullend
onderwijs het reguliere onderwijs en gezinnen ondersteunen, bijvoorbeeld door een
andere inhoud of een andere aanpak te realiseren dan de school of de ouders bieden,
of door een vorm van naschoolse opvang te bieden. Daarnaast laat mijn onderzoek
zien hoe scholen bepaalde taken expliciet toebedelen aan aanvullend onderwijs
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terwijl daarbij tegelijkertijd de zorg wordt geuit, dat leerlingen die niet kunnen of
willen deelnemen aan aanvullend onderwijs, een relatieve achterstand kunnen
oplopen ten opzichte van leerlingen die wel deelnemen. Zoals ook de respondenten
in dit onderzoek aangaven, blijft dat een belangrijk punt van aandacht, dat vraagt om
maatschappelijke en politieke discussie over een gerichte aanpak om toegankelijkheid
van het aanbod te waarborgen. Reflecterend op de bevindingen - en de exploratieve
aard van mijn proefschrift in ogenschouw nemend - wijs ik op het belang van
structurele aandacht voor aanvullend onderwijs in onderzoek naar
kansen(on)gelijkheid in het onderwijs.
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ENGLISH SUMMARY
In the Netherlands, as in many countries, there is a growing use of shadow
education: fee-based, organized, out-of-school learning activities that provide
students with instruction or guidance in school subjects. Its increasing prevalence
raises questions about both its position and function: the position that shadow
education occupies in the educational system and the meaning students and
educators attach to shadow education. In this thesis, I present four studies guided
by the following overarching question: What position does shadow education take
in the Dutch educational landscape and students’ school careers?
The first study is a meta-analysis of 62 studies that examined relationships
between socioeconomic status (parental education and family income), the use of
shadow education, and achievement, across nations and educational contexts. I
showed that more so than income differences between higher and lower education
families, parental education itself increases the likelihood of investment in shadow
education, particularly in upper secondary school. The second study was focused
on the Dutch upper secondary school context, where performance standards on the
nationwide secondary education exit exam were raised in 2011. I used data from a
nationally representative cohort study (COOL 5-18, n = 2,502), to which I applied
Propensity Score Matching (PSM). I show that students with stricter requirements
to graduate (i.e., higher selectivity) have a higher likelihood of using shadow
education, compared to their counterparts in less selective conditions. The third
study was an interview study with secondary education students (n = 37) examining
what they hope to get out of shadow education (their goals) and what it offers them
in practice (experienced benefits). Students’ reflections reveal that shadow education
builds upon and extends—but does not replace—learning activities at home and
school. The fourth study was a mixed focus group study. At five schools across the
Netherlands, I explored what key players—teachers, school leaders, parents, and
tutors—consider to be their own and each other’s pedagogical and educational
responsibilities. Stakeholders’ explications of their mutual perspectives on
individual and shared roles appeared to, in the conversations, yield new schemes of
cooperation with respect to student learning.
Studies 1 and 2 confirmed that privileged families may use shadow
education to secure an educational competitive advantage, particularly in upper
secondary school. In functional terms, studies 3 and 4 imply that next to assisting
underperforming students, shadow education can also provide a supportive and
encouraging place to study without distractions, assisting students who repeatedly
fail to comprehend teachers’ instructions, or students lacking homework support at
home. In my dissertation, I describe the various roles shadow education fulfils in
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Dutch secondary education. I highlight that educational research, particularly
research concerned with inequality of educational opportunities, needs to take
account of the progressively prominent position of shadow education in the
educational landscape and in students’ individual school careers.
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“Oma, wat als ik het niet kan?” Ik kan mij deze vraag aan mijn oma nog goed
herinneren. Ik stond als vierjarig jongetje op het punt om van het Caraïbisch gebied
naar Nederland te verhuizen. Als eerste-generatie-student verdiepte ik mij in het
onderwijs in Nederland en merkte ik al snel dat ik me er thuis voelde. Toch bekropen
mij vaak genoeg gevoelens van onzekerheid en telkens weer dacht ik aan die vraag
aan mijn oma. Terwijl ik dit schrijf en terwijl ik reflecteer op de afgelopen jaren, merk
ik dat het niet zozeer gaat om wat ik al dan niet kan, maar meer om wie de mensen
om mij heen zijn. Ik wil dan ook mijn dank uitspreken aan iedereen die, direct of
indirect, heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift.
Allereerst mijn promotor, Monique Volman. Ik weet nog heel goed dat ik in
de collegebanken zat bij het vak onderwijsleerprocessen en jouw college over
transfer volgde. Je ging uitvoerig in op betekenisvol leren en wat context eigenlijk
inhoudt. Daarnaast was je enthousiast, betrokken en inspirerend. Zo heb ik je als
promotor ook mogen ervaren: altijd snel en kritisch, altijd een inhoudelijk antwoord,
ondanks je overvolle agenda. Ook vond ik het fijn dat je oog had voor mij als
persoon. Zo vroeg je in mijn tweede jaar wat ik zoal doe om te ontspannen en liet je
mijns inziens veel ruimte voor mijn eigen stijl. Ik waardeer die vorm van begeleiden
en ben er ook dankbaar voor. Mijn dank gaat ook uit naar mijn copromotoren Louise
Elffers en Suzanne Jak. Allereerst Louise. Onze samenwerking begon al vóór mijn
promotietraject, toen ik jou benaderde om een onderzoeksvoorstel te schrijven over
schaduwonderwijs. Je ging onmiddellijk met mij om de tafel, pakte een vel papier,
schreef ideeën op en tekende pijltjes. Die stijl kenmerkt jou ook: mouwen opstropen
om concreet en inhoudelijk te praten over waar het over gaat. Geen moeilijk noch
pompeus gedoe; gewoon de lezer bij de hand nemen in wat je bedoelt. Ik heb
ontzettend veel van jou geleerd. Over toegankelijk schrijven bijvoorbeeld, maar ook
over het in gesprek gaan met media en over alle facetten van het vak onderzoek.
Onze gesprekken gingen over meer dan de inhoud; deze gingen ook over wat het
betekent om onderzoeker te zijn, het publiceren en hoe ik mij daartoe wil verhouden.
Je hebt bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling en daar ben ik je ontzettend
dankbaar voor. Dan Suzanne, wat ben ik blij dat jij onderdeel was van mijn project.
Je methodologische expertise staat buiten kijf, maar bovenal vond ik met jou
onderzoek doen ook gewoon heel gezellig. Samen studies coderen, of af en toe
lachen om de kleine dingen. Dit werk ligt er mede dankzij jullie gedrevenheid,
geduld en inzet.
Daarnaast wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de
dataverzameling. Specifiek de leerkrachten, schoolleiders, leerlingen, ouders en
aanbieders van aanvullend onderwijs. Jullie bereidheid om met mij in gesprek te
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gaan, leverde input voor mijn analyse en verhaal, zonder jullie was het onderzoek
niet gelukt. Ook wil ik alle onderzoekers bedanken die gegevens met mij wilden
delen voor de meta-analyse, net als de onderzoekers die mijn vragen hebben
beantwoord over de COOL5-18-data.
Een promotietraject hoeft niet per se een eenzame exercitie te zijn, dat heb
ik op de UvA aan den lijve mogen ondervinden. Ik heb de afgelopen jaren namelijk
ontzettend veel slimme, gedreven en lieve collega’s om mij heen gehad, die ik ook
graag wil bedanken. Dank gaat uit naar collega’s van het onderzoeksconsortium
Gelijke kansen voor een diverse jeugd: Rochelle Helms, Marieke Fix, Mariëtte Lusse,
Greetje Timmerman en Ruben Fukkink. Ook wil ik de praktijkpartners bedanken:
Willemijn Kienhuis, Laura van Leeuwen en Kees van Driel. Jullie input over het
reilen en zeilen van de bijlespraktijk heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd
voor mijn onderzoek. Tevens wil ik mijn kamergenoten (D8.06) bedanken. Remmert,
je heette mij welkom op mijn eerste dag. Je bent een inhoudelijk scherpe en bovenal
prettige collega, ontzettend gedreven en betrokken bij de afdeling. Hester, toen je
tegenover mij kwam zitten in de kamer, voelde ik direct dat we veel inhoudelijke
raakvlakken hadden. Ook hadden we af en toe gesprekken over hoe het voelt om
wetenschapper te zijn (zelfgenoemd: feely-feely moments). Jouw aanwezigheid in mijn
werkleven heeft mij erg goed gedaan. Tevens wil ik mijn dank uitspreken aan andere
(ex-)collega’s die ik niet bij naam heb genoemd. In het bijzonder mijn dank voor de
fijne gesprekken met Anke, Annelies, Bas, Frank, Lianne, Lina, Marielle Le Mat,
Monique Verhoeven, Patty, Rutmer en Suzan. Jullie hebben mijn tijd aan de UvA
leuker gemaakt! Uiteraard is dank ook gepast voor de mensen met wie ik in het
kader van ICO heb samengewerkt of een leerzame interactie had, waaronder
Caroline Vonk, Kevin Zweeris en de overige leden van de ICO-onderwijscommissie.
Familie en vrienden, bedankt voor jullie steun de afgelopen jaren en het met
mij beleven van de pieken en dalen. Herben, jouw steun is onvoorwaardelijk
geweest. Je gaf mij de ruimte om mijzelf te zijn, vaak te klagen over wat er allemaal
niet goed gaat of te piekeren over dit en dat onderzoek. Rick, met jou kon ik lachen,
het onderzoek even vergeten en praten over van alles en nog wat. Datzelfde geldt
voor jullie, Babs, Boby, Maurits, Shailja, Remy en Rémon. Net als Caro en Noes, met
de zelfbenoemde titel ‘coole mensen’, met jullie begon ik mijn avontuur in het hoger
onderwijs. Met jullie heb ik kunnen lachen, de mogelijkheid gehad om mijn ideeën
over het onderzoek te bespreken en mijn toekomstplannen kunnen toetsen. Jullie
zijn belangrijk voor mij geweest in dit proces en daar ben ik dankbaar voor. Mijn
lieve (schoon)familie, in het bijzonder Mami en Dariza, ook al zijn jullie ver weg en
is wetenschap een ver-van-jullie-bed-show, jullie zijn er altijd voor mij geweest. Así
como cantabas, Mami, aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré!
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Jeroen, wat vind ik het prachtig dat ik dit proefschrift kan afsluiten door
naar jou te verwijzen. Je kwam tijdens het schrijven ervan in mijn leven en hebt dat
leven in positieve zin behoorlijk omgegooid. Bij jou kan ik zijn wie ik wil zijn,
ontdekken wie ik niet wil zijn, gek doen, dromen, balen en genieten. Waar het leven
mij ook brengt, met jou aan mijn zijde ga ik van “Wat als ik het niet kan?” naar “Het
komt wel goed”.
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