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1 Inleiding 

Sinds 2000 bestaat in Nederland het beleid voor voor- en vroegschoolse 

educatie (vve). Dit beleid heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen die de 

doelgroep vormen van dit beleid, bijvoorbeeld kinderen van laagopgeleide 

ouders, te bereiken met een specifiek ontwikkelingsstimulerend programma, te 

beginnen op tweeënhalf-jarige leeftijd en doorlopend tot en met groep twee in 

het basisonderwijs. Het uiteindelijke doel van het vve-beleid is om taal- en 

ontwikkelingsachterstanden van doelgroepkinderen te verminderen. Dat zou 

moeten blijken uit een verbeterd startniveau van leerlingen in groep drie van 

de basisschool. Om de effecten van dit beleid te onderzoeken, is in 2009 het 

pre-COOL cohortonderzoek geïnitieerd. Doel van het pre-COOL onderzoek is 

om zicht te krijgen op de effecten van verschillende vormen van kinderopvang 

en van voor- en vroegschoolse educatie op de cognitieve en sociaal-emotionele 

ontwikkeling van jonge kinderen. Pre-COOL is echter een eenmalige 

cohortstudie en heeft geen structureel karakter. OCW wil daarom meer inzicht 

in hoeverre gegevens die verzameld worden door de Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW gebruikt kunnen worden voor de 

evaluatie van nieuwe ontwikkelingen in het vve-beleid. DUO maakt gebruik van 

gegevens die scholen registreren in BRON, waarin zij onder meer kunnen 

aangeven of een kind voorschoolse educatie heeft gevolgd. Scholen worden 

geacht deze informatie te registreren, gebleken is echter dat scholen deze 

gegevens niet standaard registreren en dat de bestanden bij DUO daardoor niet 

goed gevuld zijn. OCW zou graag willen weten wat, gegeven deze onvolledige 

vulling, de mogelijkheden zijn voor gebruik van de beschikbare BRONgegevens 

over vve-deelname voor de evaluatie van vve-beleid en wil daarom laten 

onderzoeken in hoeverre deze incomplete dataset voldoende representatief en 
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valide is.  

 

OCW formuleerde de volgende centrale vraag en bijbehorende deelvragen: 

Hoe valide en representatief zijn de data over voorschoolse educatie?  

1. Wat kan er gezegd worden over aantal, regionale verschillen, 

ontwikkelingen in de tijd etc.? 

2. Kunnen de data gebruikt worden bij het doen van landelijke en regionale 

uitspraken over voorschoolse educatie? Op welke manier? 

3. Kunnen de data gebruikt worden voor beleidsinformatie? Op welke 

manier? 

4. Hoe kan de validiteit en/of representativiteit van de data worden 

verbeterd? 
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2 Opmerkingen vooraf over de bruikbaarheid van de 
data 

OCW wil graag met deze studie meer inzicht verkrijgen in de bruikbaarheid van 

gegevens uit BRON over vve1-deelname. Als er sprake is van voldoende 

kwaliteit en representativiteit, kunnen deze data relevante beleidsinformatie 

verschaffen. We gaan hieronder op voorhand nader in op enkele aspecten met 

betrekking tot de bruikbaarheid van de data. 

 

De gegevens kunnen, als er sprake is van voldoende kwaliteit en 

representativiteit, inzicht geven in de mate waarin verschillende groepen 

kinderen met vve bereikt worden.  

Voor het vaststellen van effecten van vve op de ontwikkeling van kinderen, 

door een koppeling te maken met gegevens over de (latere) ontwikkeling van 

kinderen, zijn deze gegevens veel minder geschikt. Om betrouwbare uitspraken 

te kunnen doen over de invloed van vve op de ontwikkeling van kinderen is een 

beginmeting nodig op jonge leeftijd, bij het begin van de deelname aan een 

voorschoolse voorziening (in pre-COOL heeft deze plaatsgevonden vanaf 

tweejarige leeftijd). Die beginmeting is belangrijk om later te kunnen 

controleren voor het startniveau van de betrokken kinderen. In eerder 

onderzoek is vastgesteld dat het zonder een beginmeting lastig is vve-effecten 

te identificeren, ook als er zo goed mogelijk gecontroleerd wordt voor 

achtergrondvariabelen van leerlingen.2 Verder is uit pre-COOL onderzoek 

gebleken dat de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen er toe doet voor de 

                                                      

 
1 NB Hoewel we steeds spreken van vve-deelname, is dit onderzoek alleen gericht op de deelname aan 

voorschoolse educatie.  

2 Zie voor een bespreking hiervan Veen e.a., 2013 
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ontwikkeling van kinderen. Die kwaliteit omvat meer dan alleen het gegeven 

welk programma in de voorschoolse voorziening is gevolgd (dit is het enige 

gegeven in BRON over het voorschoolse aanbod). Met alleen data over 

deelname aan vve en gevolgd programma is het dus moeilijk om over zulke 

effecten uitspraken te doen.3 Maar voor het volgen van ontwikkeling in 

deelname kunnen de BRONgegevens relevant zijn, zoals vermeld.  

 

Een tweede opmerking is dat het van belang is oog te hebben voor verschillen 

in doelgroepdefinitie tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en 

scholen.  

Gemeenten kunnen eigen doelgroepcriteria voor vve hanteren (bijvoorbeeld 

etniciteit, taalbeheersing van het kind en/of opleiding ouders) en dat is anders 

dan alleen uitgaan van het leerlinggewicht zoals gebruikelijk in het 

basisonderwijs. De omvang van de doelgroep kan daarmee flink variëren voor 

de voorschoolse periode enerzijds en de vroegschoolse periode anderzijds.4 

Bovendien kunnen er voorschools regionale verschillen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
3 In veel eerder onderzoek naar vve-effecten was geen beginmeting beschikbaar en kon geen effect 

van vve aangetoond worden. Het risico bestaat dat zich dat herhaalt wanneer opnieuw alleen met 

deelnamegegevens onderzoek gedaan wordt naar de invloed van vve op latere ontwikkeling.  

4 Zie ook Ministerie van Financiën, 2017. 
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3 Onderzoeksopzet - representativiteit en validiteit 
van de bij DUO beschikbare gegevens over 
voorschoolse educatie 

De centrale onderzoeksvraag betreft twee aspecten van de bruikbaarheid van 

de binnen BRON beschikbare vve-gegevens:  

1. representativiteit van bij DUO beschikbare gegevens en  

2. de kwaliteit van de beschikbare gegevens (validiteit). 

 

Een relevant extra aspect (vooral relevant voor onderzoekvraag 4) is wat 

redenen kunnen zijn voor ontbrekende gegevens. Aan een registratie in BRON 

van vve-deelname van een leerling gaan enkele stappen vooraf aan de hand 

waarvan duidelijk wordt wat die redenen kunnen zijn en op welk moment er 

fouten kunnen worden gemaakt in de registratie. Als er sprake is van vve-

deelname in BRON, dan 

1. moeten door de basisschool gegevens over de voorschoolse periode zijn 

verzameld. Bij een voorschool ligt het meer voor de hand dat er 

rechtstreeks gegevens worden verzameld door de school dan bijvoorbeeld 

bij een kinderdagverblijf. Informatie over deelname kan ook afkomstig 

zijn van de ouders op het moment van inschrijving, bijvoorbeeld van een 

intakeformulier dat de ouders bij de inschrijving van een leerling invullen. 

Uit het pre-COOL onderzoek weten we dat scholen lang niet altijd 

registreren of een instromende leerling gebruik heeft gemaakt van een 

voorschoolse voorziening en of dit een voorziening was met voorschoolse 

educatie.  

2. moeten die gegevens verwerkt worden in het administratiepakket van de 

school, meestal ParnasSys of Esis.  

3. moeten gegevens geleverd zijn aan DUO.  
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Redenen voor het ontbreken van gegevens over voorschoolse vve-deelname 

kunnen zijn dat het überhaupt niet wordt geregistreerd door scholen (stap 1), 

bijvoorbeeld omdat er niet of nauwelijks doelgroepkinderen op de school 

aanwezig zijn. Soms worden deze gegevens wel opgevraagd door, of 

doorgegeven aan de school, maar niet in het administratiesysteem opgenomen 

(stap 2). En mogelijk worden de gegevens wel geregistreerd, maar niet met DUO 

gedeeld (stap 3). Fouten in de registratie kunnen ook optreden wanneer ouders 

onjuiste informatie verstrekken (stap 1) of wanneer de informatie foutief is 

ingevoerd in het administratiesysteem (stap 2). 

 

Om zo goed mogelijk zicht te krijgen op de bruikbaarheid van de vve-

registratie gegevens in BRON is gekozen voor een opzet waarin we ons richten 

op de representativiteit, de kwaliteit van de data en redenen voor het 

ontbreken van data. Hierdoor kunnen we uitspraken doen over de 

bruikbaarheid van de data op grond waarvan zo gericht mogelijk 

aanbevelingen kunnen worden gedaan. Meer inzicht in de representativiteit van 

de beschikbare vve-data (eerste centrale onderzoeksvraag) verkrijgen we door 

een koppeling te maken met overige DUO-gegevens als urbanisatiegraad, 

denominatie en het aandeel gewichtenleerlingen. Gegevens over de kwaliteit 

van de data (tweede centrale onderzoeksvraag) verkrijgen we door uitkomsten 

op te nemen van een lopende studie, de NCO lvs pilot, en door een koppeling 

te maken met pre-COOL. We lichten dit hieronder nader toe.  

3.1 Representativiteit 

Dit onderdeel is gericht op het vaststellen van de mate van representativiteit 

van de vve-data in BRON en betreft de beantwoording van de eerste centrale 

onderzoeksvraag over de representativiteit van deze gegevens. De 

representativiteit is onderzocht door de BRON vve-gegevens op grond van het 

BRIN-vestigingsnummer te koppelen aan overige bij DUO beschikbare gegevens 

op schoolniveau (zoals denominatie en percentage gewichten-leerlingen). 

Bij DUO zijn de 1cijferbestanden PO vanaf schooljaar 2010/11 benut tot en 

met schooljaar 2017/18.  

Voor de vraag naar representativiteit ligt het voor de hand om na te gaan in 

hoeverre scholen die in DUO vve-gegevens geregistreerd hebben overeenkomen 

met scholen die niet registreren op kenmerken als grootte, denominatie, 

leerlingenpopulatie. Echter, op voorhand kan hier een scheve verdeling 



7 

 

 

verwacht worden. We kunnen immers aannemen dat scholen met veel vve-

doelgroepleerlingen vaker vve-gegevens zullen registreren dan scholen waar 

niet of nauwelijks kinderen tot de vve-doelgroep behoren. Wat onderzocht 

moet worden, is of scholen waarvan verwacht mag worden dat ze vve-gegevens 

registreren (omdat ze vve-doelgroepleerlingen hebben) dat ook daadwerkelijk 

doen.  

We hebben scholen daarom ingedeeld in groepen naar de mate van 

aanwezigheid van gewichtenleerlingen (het vve-doelgroepcriterium voor het 

basisonderwijs en beschikbaar in de 1cijferbestanden). Apart voor elke groep 

scholen is vervolgens nagegaan welk aandeel scholen wel vve registreren, en 

welke aandeel van de scholen niet. Dat biedt zicht op de mate van 

representativiteit naar leerlingenpopulatie.  

Verder is apart voor de groepen scholen met verschillende mate van 

aanwezigheid van gewichtenleerlingen en per schooljaar nagegaan in hoeverre 

de scholen die een voorschools programma registreren representatief zijn voor 

wat betreft: 

 Regio/urbanisatiegraad, denominatie  

 Schoolgrootte 

 Percentage kinderen met een niet-westerse etnische herkomst. 

De hiervoor benodigde analyses zijn op locatie bij DUO uitgevoerd.  

3.2 Validiteit (1): NCO lvs pilot 

Vorig jaar is een pilot gestart die erop is gericht om toetsgegevens uit het 

leerlingvolgsysteem van basisscholen (vooral reken- en taalscores) op te nemen 

in het Nationaal Cohort Onderzoek (NCO). Het Kohnstamm Instituut voert deze 

pilot samen met KBA uit in samenwerking met NRO, CBS, Cito en Boom en de 

aanbieders van de meeste gebruikte schooladministratiepakketten, Topicus en 

Rovict (zij bieden respectievelijk ParnasSys en Esis aan). Deze pilot wordt ook 

aangewend om informatie te verkrijgen over de wijze waarop scholen in hun 

leerlingvolgsysteem de deelname aan vve van hun leerlingen registreren. 

Hiervoor worden de volgende gegevens verzameld.  

Bij softwareleveranciers is nagegaan (1) welke mogelijkheden in hun pakket 

zijn ingebouwd betreffende het registreren van relevante informatie over vve-

deelname; (2) wat hun indruk is van het gebruik van deze mogelijkheden door 

het veld; (3) of en onder welke condities ze zouden overwegen die 
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mogelijkheden verder te verfijnen of aan te passen als dat zou aansluiten bij 

de behoeftes van scholen en/of het NCO.  

Bij scholen. Met een webenquête is aan intern begeleiders gevraagd in hoeverre 

in het leerlingadministratiepakket vve-deelname van alle leerlingen wordt 

geregistreerd, (zo ja) wat de bron is van deze gegevens en welke gegevens het 

betreft (bijvoorbeeld onderscheid voor- en vroegschoolse educatie, gevolgd vve-

programma in de voorschoolse periode, aantal dagdelen per week en lengte in 

maanden, naam van de voorschoolse instelling, bijzonderheden van het kind). 

Daarnaast worden vve-gegevens opgevraagd die door de scholen in hun 

administratiepakket is opgenomen.  

Een van de beoogde opbrengsten van de NCO pilot is een beschrijving van de 

kwaliteit van registratiepraktijken met betrekking tot vve-deelname, een 

beoordeling van de bruikbaarheid ervan, en het doen van aanbevelingen hoe de 

kwaliteit hiervan (zo nodig) verbeterd kan worden. De uitkomsten van de pilot 

leveren relevante informatie op over zowel de kwaliteit van registratie binnen 

scholen van vve-deelname als de redenen voor het afzien van registratie. Een 

beschrijving van voor dit onderzoek relevante resultaten van de NCO pilot 

worden in het rapport van het onderhavige onderzoek opgenomen. Daarmee 

kan zichtbaar worden gemaakt wat op de in de pilot betrokken scholen 

gebruikelijke registratiepraktijken zijn en wat registratiemogelijkheden zijn (in 

de administratiepakketten).  

3.3 Validiteit (2): koppeling met pre-COOL data 

Het CBS heeft de meeste kinderen van het tweejarigencohort van pre-COOL 

kunnen koppelen aan het onderwijsnummerbestand (BRON-bestand). Deze 

koppeling heeft al plaatsgevonden vanuit het pre-COOL project waarvan het 

Kohnstamm Instituut een van de uitvoerders is. Het was hierdoor mogelijk om 

de bij DUO beschikbare gegevens rechtstreeks te koppelen aan pre-COOL 

gegevens. Binnen de remote access omgeving van het CBS hebben we de BRON 

vve-gegevens over de naam van het vroegschools vve-programma en duur 

vergeleken met de vanuit pre-COOL beschikbare gegevens hierover. Deze 

gegevens uit pre-COOL zijn afkomstig van oudervragenlijsten en andere 

relevante bronnen, zoals de leidstervragenlijst (type programma).                   

De vergelijking met pre-COOL data is bij uitstek geschikt voor een antwoord op 

de validiteitsvraag: door deze vergelijking kan op het niveau van individuele 

leerlingen worden nagegaan of en hoe de informatie die de aan pre-COOL 
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deelnemende scholen aan DUO geleverd hebben, overeen komt met de pre-

COOL data.  

Een beperking is dat in pre-COOL alleen gegevens over voorschoolse opvang 

beschikbaar zijn in 2011 en 2012. Het kan zijn dat er later verbeteringen of 

veranderingen zijn geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 

 

 

  



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden resultaten over respresentativiteit (4.1), kwaliteit van 

de data (4.2 en 4.3) en registratiepraktijken met betrekking tot voorschoolse 

educatie besproken (4.3). 

4.1 Representativiteit 

De vraag waar het hier om gaat is of de scholen die registreren, een specifieke 

groep scholen betreft. Daarvoor is gekeken naar denominatie, schoolgrootte, 

het aandeel leerlingen met een niet-westerse herkomst op school, 

urbanisatiegraad van het postcodegebied waarin de schoollocatie staat en 

stedelijke regio (G4, G40). We hebben hiervoor eerst de scholen ingedeeld naar 

hun aandeel gewichtenkinderen. Registratie ligt voor scholen immers meer 

voor de hand wanneer zij veel kinderen hebben die tot de doelgroep van vve 

behoren.  

De grootste groep (gemiddeld 42%) betreft scholen zonder gewichtenleerlingen. 

De overige scholen zijn in vier gelijke groepen verdeeld van rond de 15% (zie 

de bijlage voor meer details). Vervolgens is voor iedere school per jaar bepaald 

of zij wel of niet voorschoolse educatie registreerden. Er wordt uitgegaan van 

registratie wanneer voor één of enkele leerlingen in het betreffende jaar 

voorschoolse educatie geregistreerd werd. In Figuur 4.1 wordt per groep en 

naar jaar het aandeel scholen weergegeven dat registreert (zie de bijlage voor 

bijbehorende getallen).  
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Figuur 4.1 Percentage van de scholen dat voorschoolse educatie registreert naar de 

indeling in gewichtenleerlingen 

 

 

Over het geheel genomen is er de laatste jaren sprake van een daling in de 

mate waarin voorschoolse educatie in BRON geregistreerd wordt, van 21% van 

de scholen in 2012 naar 15% van de scholen in 2017. Zoals te verwachten is, is 

het aandeel registraties hoger naarmate het aandeel gewichtenleerlingen op 

school hoger is. De daling in het totale aandeel scholen dat registreert, komt 

met name door de daling binnen de groep scholen met het hoogste aandeel 

(>=22.07%) gewichtenleerlingen. 

Om na te gaan in hoeverre scholen die wel en niet registreren verschillen naar 

achtergrondkenmerken, tonen we steeds voor iedere uitsplitsing naar 

achtergrondkenmerk (zoals denominatie) en jaar, het percentage scholen dat 

registreert ten aanzien van het gemiddelde.5 Dit doen we door het percentage 

dat in totaal in het betreffende jaar vve registreert af te trekken van het 

percentage scholen dat in de betreffende groep registreert. Hiermee krijgen we 

een beeld van de representativiteit van de groep scholen die voorschoolse 

educatie registreert en in hoeverre dit in de loop van de tijd verandert. Om te 

laten zien hoe hoog de percentages zijn, wordt telkens in een tabel onder de 

figuur het percentage scholen getoond dat registreert naar het 

                                                      

 
5 Deze percentages tellen niet op tot 0, omdat de aantallen scholen per categorie verschillen. 
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achtergrondkenmerk, jaar en in totaal. We laten dit alleen zien voor de scholen 

met het hoogste aandeel (>22%) gewichtenleerlingen. Registratie ligt voor deze 

groep scholen het meest voor de hand. In de bijlage zijn de resultaten 

weergegeven voor alle onderscheiden groepen scholen naar hun aandeel 

gewichtenleerlingen. Daarin zijn ook de bijbehorende aantallen scholen per 

uitsplitsing/groep te vinden. Deze aantallen waren in alle jaren voldoende hoog 

om de mate van representativiteit op de verschillende aspecten na te gaan 

 

Denominatie 

In Figuur 4.2 worden de gegevens met betrekking tot denominatie 

weergegeven. Het meest informatief is het om naar de drie meest voorkomende 

denominaties te kijken: openbaar, rooms-katholiek en protestants-christelijk. 

Op openbare scholen wordt voorschoolse educatie even vaak als gemiddeld 

geregistreerd. Op rooms-katholieke scholen wordt het bovengemiddeld vaak 

geregistreerd. De mate waarin dit het geval is, neemt echter af: in 2010 was het 

percentage rooms-katholieke scholen dat voorschoolse educatie registreerde 

6% hoger dan gemiddeld, in 2017 was dit 1%. Op protestants-christelijke 

scholen wordt het beneden gemiddeld vaak geregistreerd: het is 6% lager dan 

gemiddeld op deze scholen. Hierin is geen duidelijke systematische 

verandering in de tijd. Op algemeen bijzondere scholen wordt in de meeste 

jaren beneden gemiddeld vaak geregistreerd. Het percentage algemeen 

bijzondere scholen dat voorschoolse educatie registreert is gemiddeld over de 

jaren 7%  lager dan gemiddeld. Het aantal scholen in deze groep is echter laag 

(tussen de 10 en 29 per jaar), wat de wat grillige verandering in de tijd 

verklaart. Het aantal scholen binnen de categorie overig is ook wat lager 

(tussen de 48 en 93) en bovendien bevat het overige denominaties die per jaar 

qua aantal en samenstelling verschillen, wat de interpretatie van verandering in 

de tijd minder zinvol maakt. Geconcludeerd kan worden er grotendeels, maar 

niet volledig sprake is van representativiteit naar denominatie: protestants-

christelijke scholen zijn licht ondervertegenwoordigd en katholieke scholen 

licht overtegenwoordigd binnen de groep vve registrerende scholen.  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

algemeen bijzonder 21 38 56 39 29 40 25 24 

openbaar 43 45 48 44 42 43 39 31 

overig 38 46 43 45 47 36 44 39 

protestants-christelijk 41 40 39 37 33 33 31 27 

rooms-katholiek 49 52 53 48 43 45 41 31 

totaal 43 46 47 44 40 41 38 31 

Figuur 4.2 Voor de groep met het hoogste aandeel gewichtenleerlingen (>22%) het 

percentage scholen dat vve registreert naar denominatie en jaar – in de figuur afwijking 

van het percentage t.o.v. het gemiddelde  

 

Schoolgrootte  

Figuur 4.3 laat de mate van representativiteit naar schoolgrootte zien. Hiervoor 

zijn de scholen ingedeeld in vijf gelijke groepen naar het aantal kinderen op 

hun school. Hoe groter de school, hoe groter de kans dat voorschoolse educatie 

geregistreerd wordt. Dit is in alle jaren ongeveer gelijk. Op de scholen met de 

meeste (>=284) kinderen is het aandeel scholen dat voorschoolse educatie 

registreert gemiddeld per jaar 16% hoger dan gemiddeld. Op de kleinste 

scholen met minder dan 73 kinderen is dit 24% lager dan gemiddeld. 

Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van representativiteit naar 

schoolgrootte: grote scholen zijn duidelijk oververtegenwoordigd en kleine 

scholen duidelijk ondervertegenwoordigd binnen de groep vve registrerende 

scholen. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1-72 19 23 17 15 17 15 19 11 

73-119 30 35 32 28 30 32 23 18 

120-195 46 50 52 48 42 41 38 32 

196-283 47 51 54 55 48 51 47 39 

>=284 58 58 67 57 55 60 57 49 

Totaal 43 46 47 44 40 41 38 31 

Figuur 4.3 Voor de groep met het hoogste aandeel gewichtenleerlingen (>22%) het 

percentage scholen dat vve registreert naar schoolgrootte en jaar – in de figuur afwijking 

van het percentage t.o.v. het gemiddelde  

 

 

Aandeel leerlingen met een niet-westerse herkomst op school 

In Figuur 4.4 wordt de mate van representativiteit naar het aandeel kinderen 

met een niet-westerse achtergrond weergegeven. Hiervoor zijn de scholen 

ingedeeld in vijf gelijke groepen naar het aandeel kinderen met een niet-

westerse etnische herkomst. In de groep scholen met het hoogste aandeel 

(>=18.99%) kinderen met een niet-westerse herkomst is het aandeel scholen dat 

voorschoolse educatie registreert gemiddeld per jaar 12% hoger dan 

gemiddeld. Op de scholen met een lager aandeel leerlingen met een niet-

westerse achtergrond is dit aandeel rond de 20% lager dan gemiddeld. In de 

loop van de jaren is dit verschil in de mate van registratie naar het aandeel 

leerlingen met een niet-westerse herkomst op school ongeveer gelijk gebleven. 

Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van representativiteit naar het 

aandeel leerlngen met een niet-westerse herkomst op school: scholen met een 

hoger aandeel (>=18.99%) gewichtenleerlingen zijn oververtegenwoordigd en 

scholen met een lager aandeel gewichtenleerlingen duidelijk 

ondervertegenwoordigd binnen de groep vve registrerende scholen. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0 13 15 14 7 15 18 24 14 

>0, <3.9 12 16 20 17 14 16 20 11 

>=3.9, <8,14 18 21 17 13 17 15 10 12 

>=8,14, <18,99 26 32 33 26 20 26 18 10 

>=18.99 56 59 61 59 54 51 48 41 

Totaal 43 46 47 44 40 41 38 31 

Figuur 4.4 Voor de groep met het hoogste aandeel gewichtenleerlingen (>22%) het 

percentage scholen dat vve registreert naar het aandeel leerlingen met een niet-westerse 

herkomst op school en jaar in de figuur afwijking van het percentage t.o.v. het 

gemiddelde  

 

 

Urbanisatiegraad  

Figuur 4.5 bevat gegevens over de mate van representativiteit naar urbanisatie-

graad. Hoe stedelijker het gebied is waarin de school staat, hoe hoger het 

aandeel scholen dat voorschoolse educatie registreert. Binnen de scholen uit 

een zeer sterk stedelijk gebied is het percentage scholen dat registreert  

gemiddeld per jaar 23% hoger dan gemiddeld, op de scholen in niet stedelijk 

gebied is dit percentage 26% lager dan gemiddeld. In de loop van de jaren is dit 

verschil in de mate van registratie naar urbanisatiegraad ongeveer gelijk 

gebleven. Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van represen-

tativiteit naar urbanisatiegraad: de groep scholen die voorschoolse educatie 

registreert bevat een duidelijke oververtegenwoordiging van scholen uit zeer 

sterk stedelijk gebied en een duidelijke ondervertegenwoordiging van scholen 

uit niet en weinig stedelijk gebied. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

zeer sterk stedelijk 65 69 72 69 62 63 62 53 

sterk stedelijk 48 54 50 49 46 48 47 38 

matig stedelijk 37 35 45 40 37 32 28 22 

weinig stedelijk 15 26 24 20 18 18 15 8 

niet stedelijk 15 18 20 13 16 14 11 9 

Totaal 43 46 47 44 40 41 38 31 

Figuur 4.5 Voor de groep met het hoogste aandeel gewichtenleerlingen (>22%) het 

percentage scholen dat vve registreert naar urbanisatiegraad en jaar – in de figuur 

afwijking van het percentage t.o.v. het gemiddelde  

 

Stedelijke regio (G4, G40) 

Binnen de stedelijke gebieden is nader gekeken naar het percentage van de 

scholen dat registreert (zie Figuur 4.6). In alle onderscheiden stedelijke 

groepen wordt door een hoger aandeel scholen dan gemiddeld geregistreerd. In 

de G4 is dit aandeel rond de 30% hoger, terwijl dit in de G40 gemiddeld per 

jaar 10% is. Er is geen systematische ontwikkeling in de tijd te zien hierin. 

Deze gegevens laten eveneens zien dat de scholen die voorschoolse educatie 

registreren niet representatief zijn naar urbanisatiegraad: in de vier grote 

steden is het aandeel scholen dat registreert duidelijk hoger dan in de overige 

grote steden (G40).  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Amsterdam 72 71 70 74 71 65 74 57 

Rotterdam 70 74 74 65 63 64 73 60 

Utrecht 74 68 78 64 76 70 73 67 

Den Haag 80 83 76 76 63 74 63 58 

G4 73 74 74 70 67 67 71 59 

G40 50 56 55 56 52 50 48 40 

Totaal 43 46 47 44 40 41 38 31 

Figuur 4.6 Voor de groep met het hoogste aandeel gewichtenleerlingen (>22%) het 

percentage scholen dat vve registreert naar stedelijke regio en jaar – in de figuur 

afwijking van het percentage t.o.v. het gemiddelde  

4.2 Validiteit (1): NCO lvs pilot 

Binnen de NCO-lvs pilot is informatie verzameld over de wijze waarop scholen 

in hun leerlingvolgsysteem de deelname aan vve van hun leerlingen registreren. 

Hiervoor zijn gegevens verzameld bij softwareleveranciers en bij scholen. Deze 

gegevens leveren relevante informatie op over zowel de kwaliteit van 

registratie binnen scholen van vve-deelname als de redenen voor het afzien van 

registratie.  
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Softwareleveranciers 

Aan de softwareleveranciers is gevraagd welke mogelijkheden in hun pakket 

zijn ingebouwd betreffende het registreren van relevante informatie over vve-

deelname. In zowel ParnasSys als Esis, de administratiepakketten die het meest 

op scholen gebruikt worden, is het mogelijk om informatie over voorschoolse 

educatie te registreren. De reden die leveranciers geven voor het vaak niet 

invullen van voorschoolse educatie is dat ervan uitgegaan wordt dat het 

invullen ervan niet verplicht is voor scholen. Het is voor de leveranciers 

mogelijk om de invulmogelijkheden te verfijnen of aan te passen. 

De gegevens die ingevuld kunnen worden, betreffen in ieder geval gegevens die 

beschikbaar worden gemaakt binnen de Overstapservice Onderwijs (OSO), 

waarbij vrijwel alle Nederlandse basisscholen en softwareleveranciers zijn 

aangesloten. Deze service wordt gebruikt wanneer leerlingen overstappen naar 

een nieuwe school: OSO zorgt voor een veilige en snelle digitale overdracht van 

de gegevens van leerlingen naar de nieuwe school. Alle pakketten bieden 

invulmogelijkheden voor de volgende gegevens met betrekking tot 

voorschoolse educatie die binnen OSO overgedragen worden: 

code voorschoolse historie: 

 

1 voorschool peuterspeelzaal 

2 kinderdagverblijf 

3 andere peuterspeelzaal 

4 geen voorschoolse voorziening 

5 anders 

 

code naam vve-programma met ingangsdatum code 

01 Kaleidoscoop    01-01-1995 

02 Piramide    01-01-1995 

03 Startblokken     01-01-2000 

04 Ko-Totaal    01-01-2005 

05 Ander VVE programma   01-01-1995 

06 Een combinatie van programma's 01-01-1995 

07 Ben ik in Beeld    01-08-2018 

08 Doe meer met Bas         01-08-2017 

09 Peuterplein en Kleuterplein  01-08-2018 

10 Uk en Puk    01-08-2018 

11 Instapje          01-08-2018 
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12 Opstap     01-08-2018 

13 Opstapje    01-08-2018 

14 VoorleesExpress   01-08-2018 

15 VVE Thuis    01-08-2018 

 

Intensiteit voorschoolse deelname 

1 weinig 

2 vaak 

3 meestal 

4 meer dan 4 dagdelen p/w 

5 onbekend. 

Te zien is dat vanaf 1 augustus 2018 meer vve-programma’s onderscheiden 

zullen worden, met name gezinsprogramma’s.  

 

Scholen 

45 IB’ers van evenveel basisscholen hebben vragen ingevuld over de registratie 

van voorschoolse educatie op hun school. De reguliere basisscholen die hebben 

deelgenomen aan de enquête voor IB’ers zijn niet representatief voor alle 

scholen in Nederland: zij hebben een wat hoger aandeel gewichtenkinderen, 

meer leerlingen en staan relatief vaker in stedelijk gebied en zijn tweemaal zo 

vaak openbaar als gemiddeld in Nederland.6 

Op alle scholen op één na worden vve-gegevens verzameld. De vve-gegevens 

worden bij bijna alle scholen (ruim negen tiende) aangeleverd door de 

voorschoolse instelling. Bij bijna drie vijfde van de scholen worden de gegevens 

daarnaast door ouders aangeleverd. Bij een klein deel van de scholen (bijna een 

veertiende) leveren alleen de ouders informatie aan.  

Op bijna tweederde van de scholen die deze gegevens verzamelen, is dit voor 

alle leerlingen, op de overige scholen voor een deel van de leerlingen, meestal 

alleen voor doelgroepleerlingen. De IB’er van de school waar de gegevens niet 

verzameld worden, geeft daarvoor als reden dat er te weinig 

doelgroepleerlingen zijn.  

                                                      

 
6  Het aandeel gewichtenleerlingen op de deelnemende scholen is bijna een zesde, terwijl het 

gemiddeld bijna een tiende is; de schoolgrootte is gemiddeld 288 vergeleken met 220 gemiddeld in 

Nederland; bijna tweederde is openbaar vergeleken met bijna een derde van alle basisscholen in 

Nederland; ongeveer een vijftiende staat in niet stedelijk gebied vergeleken met ongeveer een kwart 

van alle Nederlandse basisscholen en ruim vier vijfde staat in zeer sterk stedelijk gebied, terwijl dit 

in totaal in Nederland ongeveer een zevende is. 
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Op bijna driekwart van de scholen waar vve-gegevens verzameld worden, 

worden deze vastgelegd in het leerlingadministratiesysteem. Waar het niet in 

het leerlingadministratiesysteem wordt opgenomen, is het in een kwart van de 

gevallen beschikbaar in een andere digitale vorm en bij de rest op papier. Dit 

betekent dat bij ruim een vijfde van de scholen die vve-gegevens registreren dit 

alleen op papier beschikbaar is. 

Bij scholen waar de gegevens in het leerlingadministratiesysteem worden 

opgenomen, is op driekwart van de scholen de schooladministratie hiervoor 

verantwoordelijk en op de helft van de scholen IB’ers (waarvan twee vijfde deze 

verantwoordelijkheid delen met de schooladministratie).  

Op de meeste (rond negen tiende) van de scholen die vve in het 

leerlingadministratiesysteem registreren wordt bijgehouden of er een vve-

instelling werd bezocht, welke instelling werd bezocht en wat het type ervan is. 

Ongeveer tweederde houdt bij of een leerling een vve-indicatie heeft. Gronden 

voor een vve-indicatie wordt door een kwart bijgehouden. Ongeveer twee vijfde 

houdt de periode van vve bezoek, de naam van het gevolgde programma en de 

intensiteit van vve bezoek bij.  

Ook op de scholen die de vve-gegevens op andere plekken dan in de 

leerlingadministratie vastleggen wordt het meest (door ongeveer tweederde) 

het wel/niet bezoeken van een vve-instelling, de naam van de vve-instelling en 

het type vve-instelling geregistreerd. 

Scholen geven een rapportcijfer van 7 voor zowel de kwaliteit als voor de 

volledigheid van de in het leerlingadministratiesysteem ingevoerde gegevens 

over de voorschoolse periode.  

4.3 Validiteit (2): koppeling met pre-COOL data 

De gegevens die bij DUO beschikbaar zijn over voorschoolse educatie, 

betreffen de naam van het voorschoolse programma en de duur in maanden 

(minimaal 1, maximaal 24). Er wordt gevraagd om alleen te registreren wanneer 

deelname uit minstens drie dagdelen bestaat. De volgende programma’s 

worden binnen de DUO-gegevens onderscheiden:  

Kaleidoscoop  

Piramide  

Startblokken  

Ko-Totaal 

Ander vve-programma 
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Een combinatie van programma's. 

Binnen pre-COOL zijn gegevens over deelname aan voorschoolse programma’s 

verzameld terwijl de kinderen nog deelnamen. Pre-COOL bevat twee cohorten: 

een instellingencohort, waarvoor kinderen op instellingen geworven werden en 

een gezinscohort, waarvoor de werving via het huisadres plaatsvond.  

Door op kindniveau de pre-COOL en DUO-gegevens met elkaar te vergelijken, 

krijgen we inzicht in:  

-de mate waarin het geregistreerde vve-programma overeen komt 

-de mate waarin de duur overeen lijkt te komen 

-de mate waarin inderdaad alleen geregistreerd werd bij deelname van 

minimaal 3 dagdelen per week. 

Het moment van registreren verschilt tussen pre-COOL en DUO en ook zijn niet 

precies dezelfde gegevens verzameld. De gegevens zijn zoveel mogelijk 

vergelijkbaar gemaakt, waardoor wel een indruk van de validiteit van de DUO-

gegevens verkregen kan worden.  

 

Programma 

Van alle kinderen die het CBS heeft kunnen koppelen aan het 

onderwijsnummerbestand (BRON-bestand), zijn van 13% (n=384) DUO-gegevens 

beschikbaar over gevolgd vve-programma en duur. Van 100 van deze kinderen 

beschikken we binnen pre-COOL niet over gegevens over het gevolgde 

programma. Dit is te verklaren doordat de meeste van deze 100 kinderen 

afkomstig zijn uit het gezinscohort waarvoor de werving via het huisadres 

plaatsvond. In dit cohort is informatie over een gevolgd programma alleen 

gevraagd aan ouders via een oudervragenlijst. Vaak bleken ouders dit niet te 

weten. Voor de vier onderscheiden programma’s zijn we nagegaan in hoeverre 

dit programma ook in pre-COOL is geregistreerd (zie Tabel 4.1). Kaleidoscoop 

en Ko-Totaal worden niet apart weergegeven, om te kleine aantallen te 

vermijden.  

 

Tabel 4.1 Mate van overeenstemming tussen programma zoals bekend bij DUO en bij pre-

COOL 

 

nee 

 

ja 

 

 

% n  % n  

Piramide 15.5% 20 84.5% 109 

Startblokken 17.9% 12 82.1% 55 

Kaleidoscoop, Ko-Totaal 20.6% 13 79.4% 50 

Totaal 17.4% 45 82.6% 214 
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Over het geheel genomen komt het programma voor 83% overeen en verschilt 

de mate van overeenstemming niet of nauwelijks tussen de programma’s. We 

kunnen op basis hiervan concluderen dat er geen aanwijzingen zijn dat het 

programma zoals bekend bij DUO onjuist zijn. De kinderen voor wie het 

programma wel en niet overeen komt, verschillen bovendien niet naar sekse, 

etnische herkomst, wel of niet alleen een Nederlandse thuistaal en het 

opleidingsniveau van de ouders. 

 

Duur 

Wat de duur betreft, kan er geen heel nauwkeurige vergelijking worden 

gemaakt. Een reden is dat de pre-COOL gegevens verzameld zijn terwijl de 

kinderen nog voorschoolse educatie volgden en dat de DUO-gegevens verstrekt 

zijn nadat voorschoolse educatie werd gevolgd. Verder is de duur bij DUO 

specifiek gekoppeld aan het programma, wat bij pre-COOL niet altijd het geval 

is. Daarnaast beperkt voorschoolse educatie zich bij DUO wel, maar in de 

praktijk niet tot twee- en driejarige leeftijd. In de kinderopvang wordt 

bijvoorbeeld Ko-Totaal aangeboden vanaf nul jaar en ook voor Piramide en 

Kaleidoscoop is een programma met een start vanaf nuljarige leeftijd 

beschikbaar. De duur kan binnen pre-COOL ook langer zijn dan twee jaar. Er is 

daarom een globale vergelijking gemaakt tussen de DUO- en pre-COOL 

gegevens om een indruk te krijgen van de validiteit van de gegevens over duur. 

Bij de DUO-gegevens betreft de duur vaak hele jaren, ook al kon de duur per 

maand nauwkeurig aangeleverd worden. Er is daarom een vergelijking gemaakt 

op jaarniveau. Op jaarniveau komt 59.4% precies overeen. De groep kinderen 

bij wie de duur ongelijk is tussen pre-COOL en DUO verschilt niet in het 

hebben van een niet-Nederlandse thuistaal, opleidingsniveau van de ouders en 

sekse van de kinderen van de groep kinderen voor wie de duur gelijk is. Er is 

wel een verschil voor etnische herkomst: voor kinderen met een westerse 

herkomst komen de gegevens vaker overeen (in 66% van de gevallen) dan voor 

kinderen met een niet-westerse herkomst (in 53% van de gevallen). Als we 

alleen kijken in hoeverre de duur ten minste een jaar is of minder dan een jaar, 

dan komt 95.3% overeen. Over het geheel genomen zijn er geen aanwijzingen 

dat de informatie over duur zoals beschikbaar bij DUO niet valide is. Een 

aandachtspunt is dat duur mogelijk voor kinderen met een niet-westerse 

achtergrond wat minder nauwkeurig zou kunnen zijn. 
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Intensiteit 

Door DUO wordt gevraagd om alleen deelname te registreren wanneer 

deelname aan het voorschoolse programma minimaal drie dagdelen betreft. 

Nagegaan is, in hoeverre vanuit de pre-COOL gegevens de intensiteit van 

deelname ook minimaal drie dagdelen is. Van 78.6% is dit het geval (binnen de 

groep van 206 waarvan we het aantal dagdelen ook echt weten). Bij kinderen 

met een niet-westerse herkomst ligt dit met 87% hoger dan bij kinderen met 

een westerse herkomst (70%). Bij kinderen met een niet-Nederlandse thuistaal 

is dit met 88% hoger dan bij kinderen waar thuis uitsluitend Nederlands 

gesproken wordt (69%). Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat kinderen met 

een migratieachtergrond vaker meer dagdelen aangeboden krijgen dan 

kinderen zonder migratieachtergrond. Geconcludeerd kan woren dat de bij 

DUO geregistreerde gegevens inderdaad vaak een deelname van minimaal drie 

dagdelen betreffen. 
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5 Samenvatting en conclusies 

Dit onderzoek is erop gericht om meer inzicht te krijgen in de bruikbaarheid 

van gegevens die scholen aan DUO leveren (gegevens vanuit BRON) over 

deelname aan voorschoolse educatie. Bij DUO zijn vanaf schooljaar 2010/11 

t/m 2017/18 gegevens beschikbaar over het gevolgde programma en over duur 

(1-24 maanden). Scholen moeten de gegevens aan DUO leveren wanneer 

deelname aan het voorschoolse programma minimaal 3 dagdelen per week 

betrof. De centrale onderzoeksvragen betreffen twee aspecten van de 

bruikbaarheid van de binnen BRON beschikbare vve-gegevens: 1. de 

representativiteit van de gegevens en 2. de kwaliteit van de beschikbare 

gegevens (validiteit). In dit hoofdstuk vatten we in 5.1 en 5.2 eerst de 

resultaten met betrekking tot deze twee vragen samen. Vervolgens gaan we in 

5.3 in op de vraag hoe de validiteit en/of representativiteit van de data 

verbeterd kunnen worden en in 5.4 op de bruikbaarheid van de gegevens voor 

het ministerie van OCW voor het doen van landelijke en regionale uitspraken 

over voorschoolse educatie en voor beleidsinformatie. 

5.1 Hoe representatief zijn de gegevens? (eerste centrale 
onderzoeksvraag) 

Er blijkt de laatste jaren sprake te zijn van een daling in de mate waarin 

voorschoolse educatie geregistreerd wordt in BRON: van 21% van de scholen in 

2012 naar 15% van de scholen in 2017.  

Eerst is nagegaan in hoeverre de scholen die voorschoolse educatie registreren, 

een specifieke groep scholen betreft. Registratie ligt voor scholen meer voor de 

hand wanneer zij veel kinderen hebben die tot de doelgroep van vve behoren. 

We vonden dan ook dat het aandeel registraties hoger is naarmate het aandeel 
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gewichtenleerlingen op school hoger is. De genoemde daling in het totale 

aandeel scholen dat registreert, blijkt met name verklaard te kunnen worden 

door de daling binnen de groep scholen met een hoog aandeel (>=22.07%) 

gewichtenleerlingen. In 2012 registreerde 47% van deze scholen, in 2017 was 

dit 31%. 

 

Voor de groep scholen met een hoog aandeel gewichtenleerlingen is gekeken 

naar de mate waarin de scholen die wel voorschoolse educatie registreren 

representatief zijn naar denominatie, schoolgrootte, het aandeel leerlingen met 

een niet-westerse herkomst op school, urbanisatiegraad en stedelijke regio (G4, 

G40).  

Wat denominiatie betreft is er grotendeels, maar niet volledig sprake van 

representativiteit: protestants-christelijke scholen zijn licht 

ondervertegenwoordigd (hier wordt 6% minder vaak dan gemiddeld 

geregistreerd) en katholieke scholen licht overtegenwoordigd binnen de groep 

vve registrerende scholen. Deze oververtegenwoordiging van katholieke 

scholen nam echter af, in 2017 is er nauwelijks nog sprake van een 

oververtegenwoordiging (in 2010 6% hoger dan gemiddeld, in 2017 1%). De 

lichte ondervertegenwoordiging van protestants-christelijke scholen is in de 

loop van de tijd niet afgenomen. 

Daarnaast is de groep scholen die registreert niet representatief naar 

schoolgrootte, niet naar het aandeel kinderen met een niet-westerse herkomst 

op school en niet naar urbanisatiegraad. Naarmate scholen groter zijn, wordt 

er vaker geregistreerd. Van de grote scholen (>=284 kinderen) registreert 16% 

meer dan gemiddeld en van de kleinste scholen (met minder dan 73 kinderen) 

24% minder dan gemiddeld. Op scholen met een vrij hoog (>18.99%) aandeel 

kinderen met een niet-westerse etnische herkomst wordt vaker geregistreerd 

dan op scholen met een lager aandeel kinderen met een niet-westerse etnische 

herkomst. Het aandeel scholen in deze groep dat registreert is 12% hoger dan 

gemiddeld, op scholen met een lager aandeel leerlingen met een niet-westerse 

achtergrond is dit rond de 20% lager dan gemiddeld. 

Naarmate de urbanisatiegraad hoger is, wordt er vaker geregistreerd. Binnen de 

scholen uit een zeer sterk stedelijk gebied is het percentage scholen dat 

registreert gemiddeld per jaar 23% hoger dan gemiddeld, op de scholen in niet 

stedelijk gebied is dit percentage 26% lager dan gemiddeld.  

Binnen de stedelijke gebieden is nader gekeken naar het percentage van de 

scholen dat registreert. In zowel de G4 als G40 wordt door een hoger aandeel 
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scholen dan gemiddeld geregistreerd. In de G4 is dit aandeel rond de 30% 

hoger, terwijl dit in de G40 gemiddeld per jaar 10% is. 

In de loop van de jaren is het verschil in de mate van registratie naar 

schoolgrootte, het aandeel leerlingen met een niet-westerse herkomst op 

school, urbanisatiegraad en stedelijk gebied ongeveer gelijk gebleven. 

5.2 Hoe valide zijn de gegevens? (tweede centrale onderzoeksvraag) 

Voor dit onderzoek zijn resultaten over de registratiepraktijk op scholen rond 

voorschoolse educatie relevant die in het kader van een pilot binnen het 

Nationaal Cohortonderzoek verzameld zijn. Hiervoor zijn gegevens verzameld 

bij softwareleveranciers en bij scholen. Deze gegevens leveren relevante 

informatie op over zowel de kwaliteit van registratie binnen scholen van vve-

deelname als de redenen voor het afzien van registratie.  

Volgens de leveranciers worden gegevens over voorschoolse educatie vaak niet 

in het leerlingadministratiesysteem ingevuld, omdat ervan uitgegaan wordt dat 

dit niet verplicht is voor scholen. Het is voor de leveranciers mogelijk om de 

invulmogelijkheden te verfijnen of aan te passen. 

Gegevens vanuit scholen zelf zijn afkomstig van een vragenlijst onder 45 

IB’ers. De reguliere basisscholen die hebben deelgenomen aan de enquête voor 

IB’ers zijn niet representatief voor alle scholen in Nederland: zij hebben een 

wat hoger aandeel gewichtenkinderen, meer leerlingen en staan relatief vaker 

in stedelijk gebied en zijn tweemaal zo vaak openbaar als gemiddeld in 

Nederland. Verreweg de meeste IB’ers geven aan dat voorschoolse educatie op 

hun school geregistreerd wordt: tweederde voor alle leerlingen en een derde 

voor een deel van de leerlingen, meestal doelgroepleerlingen. Op één school 

wordt het niet geregistreerd volgens de IB’er, omdat er daarvoor te weinig 

doelgroepkinderen zijn op de school. De gegevens zijn meestal afkomstig van 

de voorschoolse instelling en voor bijna drie vijfde van de scholen daarnaast 

van de ouders. 

Bijna driekwart van de scholen die vve-gegevens verzamelen, leggen deze 

gegevens vast in het leerlingadministratiesysteem. Ruim een vijfde registreert 

alleen op papier. Meestal zijn de schooladministratie en/of IB’er 

verantwoordelijk voor de invoer. Op de meeste (rond de 90%) van de scholen 

die voorschoolse educatie in het leerlingadministratiesysteem registreren 

wordt bijgehouden of er een vve-instelling werd bezocht, welke instelling werd 

bezocht en wat het type ervan is. Ongeveer tweederde houdt bij of een leerling 
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een vve-indicatie heeft. Gronden voor een vve-indicatie wordt door een kwart 

bijgehouden. Ongeveer twee vijfde houdt de periode van vve bezoek, de naam 

van het gevolgde programma en de intensiteit van vve bezoek bij.  

Scholen geven een rapportcijfer van 7 voor zowel de kwaliteit als voor de 

volledigheid van de in het schooladministratiesysteem ingevoerde gegevens 

over de voorschoolse periode.  

 

Daarnaast is de kwaliteit van de gegevens onderzocht door op kindniveau 

DUO-gegevens te vergelijken met gegevens die binnen pre-COOL beschikbaar 

zijn  om inzicht te krijgen in:  

-de mate waarin het geregistreerde vve-programma overeen komt 

-de mate waarin de duur overeen lijkt te komen 

-de mate waarin inderdaad alleen geregistreerd werd bij deelname van 

minimaal 3 dagdelen per week. 

 

Programma. Over het geheel genomen komt het programma voor 83% overeen 

en verschilt de mate van overeenstemming niet of nauwelijks tussen de 

programma’s. Er zijn dus geen aanwijzingen dat gegevens over het programma 

zoals bekend bij DUO onjuist zijn. De kinderen voor wie het programma wel en 

niet overeen komt, verschillen bovendien niet naar sekse, etnische herkomst, 

wel of niet alleen een Nederlandse thuistaal en het opleidingsniveau van de 

ouders. 

Duur. Er kon een globale vergelijking worden gemaakt in duur tussen de DUO- 

en pre-COOL gegevens.  

Op jaarniveau komt de duur voor 59.4% van de kinderen precies overeen. De 

groep kinderen bij wie de duur ongelijk is tussen pre-COOL en DUO verschilt 

niet in het hebben van een niet-Nederlandse thuistaal, opleidingsniveau van de 

ouders en sekse van de kinderen van de groep kinderen voor wie de duur gelijk 

is. Er is wel een verschil voor etnische herkomst: voor kinderen met een 

westerse herkomst komen de gegevens vaker overeen (in 66% van de gevallen) 

dan voor kinderen met een niet-westerse herkomst (in 53% van de gevallen). 

Als we alleen kijken in hoeverre de duur ten minste een jaar is of minder dan 

een jaar, dan komt 95.3% overeen. Over het geheel genomen zijn er geen 

aanwijzingen dat de informatie over duur zoals beschikbaar bij DUO niet 

valide is. Een aandachtspunt is dat duur mogelijk voor kinderen met een niet-

westerse achtergrond wat minder nauwkeurig zou kunnen zijn. 



29 

 

 

Intensiteit. Door DUO wordt gevraagd om alleen deelname te registreren 

wanneer deelname aan het voorschoolse programma minimaal drie dagdelen 

betreft. De geregistreerde gegevens blijken inderdaad vaak een deelname van 

minimaal drie dagdelen te betreffen. Van 78.6% van de kinderen is de 

deelnameintensiteit vanuit pre-COOL gegevens ook minimaal drie dagdelen. Bij 

kinderen met een niet-westerse herkomst ligt dit met 87% hoger dan bij 

kinderen met een westerse herkomst (70%). Bij kinderen met een niet-

Nederlandse thuistaal is dit met 88% hoger dan bij kinderen waar thuis 

uitsluitend Nederlands gesproken wordt (69%). Dit is waarschijnlijk te 

verklaren doordat kinderen met een migratieachtergrond vaker meer dagdelen 

aangeboden krijgen dan kinderen zonder migratieachtergrond.  

5.3 Hoe kan de representativiteit en validiteit verbeterd worden? 

We kwamen tot de conclusie dat de gegevens niet representatief zijn, maar dat 

de gegevens die geregistreerd zijn, voldoende valide lijken. Het gaat er dus 

vooral om dat er te weinig gegevens over vve deelname bij DUO terecht komen. 

Dit aandeel neemt de laatste jaren af, vooral onder scholen met een flink 

aandeel gewichtenleerlingen, de groep voor wie registratie het meest relevant 

is. Dit terwijl ervan uitgegaan kan worden dat er sinds 2010 een stijging is in 

deelname aan vve. De reden daarvoor is dat per 1 augustus 2010 de ‘Wet 

ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie’ (Wet OKE) van kracht is. De 

wet regelt onder meer de verplichting voor gemeenten om een goed 

voorschools aanbod te doen aan jonge kinderen met een taalachterstand. De 

wet is uitgewerkt in een ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie’ waarin onder meer het gebruik van een voorschools programma is 

opgenomen. Sinds de invoering van de wet is het aandeel kinderdagverblijven 

dat een programma gebruikt sterk toegenomen. Deze toename zien we niet 

terug in de resultaten. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de vve-

gegevens vanuit DUO vooral peuterspeelzalen betreffen die ook voor invoering 

van de Wet OKE vaak al een programma gebruikten.   

 

De enquête onder IB’ers die in het kader van een pilot binnen het Nationaal 

Cohortonderzoek werd uitgevoerd, biedt meer inzicht in redenen voor het 

ontbreken van gegevens in BRON.  

Scholen worden geacht gegevens over voorschoolse educatie te registreren bij 

BRON. Gegevens over voorschoolse educatie worden over het algemeen 
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inderdaad verzameld op scholen, maar door een deel (binnen de NCO-enqûete 

een kwart) niet ingevoerd in het leerlingadministratiesysteem. Een deel van de 

gegevens is dus niet bij DUO beschikbaar, omdat het niet in het 

leerlingadministratiesysteem is ingevoerd. Een toename in het aantal 

registraties kan dus worden bereikt wanneer alle scholen de gegevens over 

voorschoolse educatie in hun leerlingadministratiesysteem invoeren, iets wat 

door een deel van de scholen nu alleen op papier gebeurt.  

Uit de enquête onder IB’ers blijkt verder dat meestal wel wordt bijgehouden 

naar welke instelling een kind ging, maar registreert maar bijna een zevende 

van de scholen die gegevens over voorschoolse educatie verzamelt welk 

programma het betreft7. Het gevolgde programma is juist wat aan DUO 

geleverd zou moeten worden. Een mogelijkheid is dat scholen in de toekomst 

ook de naam van de instelling aan DUO leveren en dat aan de hand hiervan 

achterhaald wordt welk programma werd gevolgd. In hoeverre dit gewenste 

resultaten oplevert, zou verkend moeten worden. De nieuwe privacy-wetgeving 

(Algemene Verordening Gegevensbescherming) vormt overigens mogelijk een 

complicerende factor. Scholen vullen het naleven van deze wet op diverse 

manieren in. Zo zijn er scholen die ouders actief toestemming vragen middels 

een formulier voor het delen van informatie met DUO. 

 

De DUO-gegevens die beschikbaar zijn, zijn beperkt, deze betreffen alleen het 

programma waaraan deelgenomen is en de duur. Niet alle programma’s worden 

onderscheiden, het instellingstype is niet beschikbaar 

(kinderdagverblijf/peuterspeelzaal), er zijn onvoldoende gegevens over 

deelnameintensiteit, het betreft zowel deelname aan centrumprogramma’s als 

gezinsprogramma’s die heel verschillend zijn én bij deelname aan meerdere 

programma’s is niet bekend aan welke programma’s is deelgenomen. Er staat 

dan dat er sprake is van een combinatie van programma’s, maar niet welke dit 

betreft. Voor de toekomst zouden gezins- en centrumprogramma’s apart 

geregistreerd moeten worden om te zorgen voor minder onduidelijkheid bij 

een combinatie van programma’s. 

Een optie zou kunnen zijn om ook het onderscheid kinderdagverblijf-

peuterspeelzaal op te nemen in de DUO-gegevens. Scholen kunnen dit 

                                                      

 

7 Driekwart van de scholen registeert gegevens over voorschoolse educatie en daar tweevijfde van. 
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registreren in hun administratiepakket en doen dit over het algemeen ook. Het 

gegeven zou dus aan DUO geleverd kunnen worden. Het is echter in de 

toekomst geen zinvol onderscheid meer, omdat per 1 januari 2018 alle 

peuterspeelzalen als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving 

kinderopvang en voorschoolse educatie zijn omgezet naar kinderdagverblijven.  

Deelnameintensiteit kan en kon door scholen binnen het administratiepakket 

vaak wel geregistreerd worden, maar dit wordt maar vrij weinig gedaan, zo 

blijkt uit de enquête onder IB’ers. Scholen zouden dit dus nog moeten 

verzamelen. In hoeverre dit voor hen mogelijk is dan wel hoeveel inspanning 

hiervoor geleverd zou moeten worden, zou nader onderzocht moeten worden. 

 

Diverse veranderingen in de praktijk van voorschoolse educatie maken het in 

de toekomst moeilijker om deelname aan voorschoolse educatie op kindniveau 

door de scholen te laten registreren. In de eerste plaats is er, zoals benoemd, 

geen onderscheid meer tussen verschillende soorten voorschoolse 

voorzieningen. Daarnaast is het binnen kinderdagverblijven vaak niet zo helder 

of een vve-programma wordt aangeboden. Kinderopvangvoorzieningen werken 

vaak met afgeslankte, minder als vve-programma herkenbare varianten. 

Daarnaast mogen gemeenten zelf beslissen welke programma’s zij aanmerken 

als vve-programma. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting om een goed 

voorschools aanbod te doen aan alle jonge kinderen met een taalachterstand, 

maar dat hoeft geen programma te zijn dat is opgenomen in de Databank 

Effectieve Jeugdinterventies. Of sprake was van deelname aan een programma 

voor voorschoolse educatie kan voor scholen dus lastig zijn om te bepalen. 

Bovendien kan de categorie ‘overig programma’, zeker in de toekomst, een 

diversiteit aan programma’s bevatten. 

 

We concludeerden dat de gegevens die beschikbaar zijn, over het algemeen 

valide lijken te zijn. Wat echter onbekend is, is of een kind waarvoor geen vve-

deelname geregistreerd is, inderdaad geen voorschools programma gevolgd 

heeft. Dit geldt zowel voor kinderen op scholen die registreren als voor 

kinderen op scholen die niet registreren. Daarmee zijn de gegevens ongeschikt 

om het bereik van voorschoolse educatie vast te stellen. Om het bereik van vve 

te kunnen onderzoeken, moet niet-deelname aan vve geregistreerd worden. 

Nagegaan moet worden wat het registreren hiervan van scholen vraagt en in 

hoeverre dit mogelijk is.  
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Van alle extra inspanningen die van scholen worden gevraagd, moet afgewogen 

worden in hoeverre dit nodig is. Mogelijk kan bijvoorbeeld een koppeling 

gemaakt worden met gegevens die beschikbaar zijn bij de belastingdienst. 

Ouders die recht hebben op een kinderopvangtoeslag, waar veel van de ouders 

van doelgroepkinderen recht op zullen hebben, vragen dit bij de 

belastingdienst aan. Dit levert gegevens op over intensiteit van deelname, ook 

bij meerdere instellingen en naar welke instelling een kind ging/gaat. 

Vervolgens zou er een koppeling gemaakt kunnen worden met het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK). Voor zover bekend bevat dit register geen 

gegevens over vve-programma. Gegevens over het programma zouden 

toegevoegd moeten worden aan dit register. Vanuit de GGD zou mogelijk 

gekoppeld kunnen worden of een kind een vve-indicatie heeft. Maar het zou 

verkend moeten worden in hoeverre deze gegevens digitaal beschikbaar zijn en 

gekoppeld zouden kunnen worden. Zoals aangegeven kan ook de naam van de 

instelling via de scholen opgevraagd worden, waarna mogelijk een programma 

achterhaald kan worden door koppeling met andere registers of aanvullende 

dataverzameling. 

5.4  Hoe bruikbaar zijn de gegevens voor OCW? 

De kernvraag is waarvoor de nu beschikbare DUO-gegevens gebruikt kunnen 

worden.  

In hoofdstuk 2 gaven we aan dat op basis van deze gegevens geen betrouwbare 

uitspraken gedaan kunnen worden over het effect van vve op de ontwikkeling 

van kinderen, omdat hiervoor een beginmeting nodig is op jonge leeftijd, bij 

het begin van de deelname aan een voorschoolse voorziening (in pre-COOL 

heeft deze plaatsgevonden vanaf tweejarige leeftijd). Die beginmeting is 

belangrijk om later te kunnen controleren voor het startniveau van de 

betrokken kinderen. In eerder onderzoek is vastgesteld dat het zonder een 

beginmeting lastig is vve-effecten te identificeren, ook als er zo goed mogelijk 

gecontroleerd wordt voor achtergrondvariabelen van leerlingen. Verder is uit 

pre-COOL onderzoek gebleken dat de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen 

er toe doet voor de ontwikkeling van kinderen. Die kwaliteit omvat meer dan 

alleen het gegeven welk programma in de voorschoolse voorziening is gevolgd.  

 

We gaven aan dat de BRONgegevens voor het volgen van ontwikkeling in 

deelname wel relevant kunnen zijn.  
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Om uitspraken te kunnen doen over het bereik van vve, is het nodig om 

gegevens te hebben over kinderen die geen vve gevolgd hebben. Daarvoor is 

het immers nodig om zowel te weten wie wel bereikt wordt, als wie niet. Dat is 

nu niet bekend vanuit DUO. Dat voor een kind geen vve geregistreerd is, wil 

niet zeggen dat geen voorschoolse educatie gevolgd is. Ouders weten vaak niet 

goed welk centrumprogramma hun kind volgde. Wanneer het bekend is, betreft 

het vaak een voorschool of peuterspeelzaal. Dat voorschoolse educatie op een 

school geregistreerd wordt, wil niet zeggen dat het voor alle kinderen 

geregistreerd wordt.  

Wat mogelijk is, is nagaan of er verschillen zijn tussen de vve-programma’s in 

de mate waarin kinderen met verschillende achtergrondkenmerken 

(leerlinggewicht, etnische herkomst) hieraan hebben deelgenomen. Ook kan 

worden nagegaan in hoeverre de duur verschilt tussen groepen deelnemers aan 

een programma. Hierbij zou gecontroleerd kunnen worden op 

schoolkenmerken (urbanisatiegraad, schoolgrootte, % niet-westers allochtone 

leerlingen). 

 

We komen al met al dus tot de conclusie dat er aanpassingen noodzakelijk zijn 

om de gegevens over voorschoolse educatie zinvol te kunnen benutten voor 

beleidsevaluaties. Afgewogen moet worden in hoeverre, zeker op termijn 

aanvullende inspanningen van scholen gevraagd kunnen worden. Vermeden 

moet worden dat dit een onevenredige inspanning vraagt, mogelijk kunnen ze 

het alleen met veel moeite achterhalen, terwijl het ook op andere manieren 

beschikbaar gemaakt kan worden.  
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Bijlagen 

Bijlagen bij 4.1 

Indeling naar % gewichtenleerlingen 

 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  Gem. 

per 

jaar 

 

n % n % n % n % n % n % n % n % % 

geen 2644 38 2631 38 2658 39 2727 41 2820 43 2912 45 2875 45 2922 46 42 

>0, < 6.17 940 14 947 14 950 14 966 14 917 14 1001 15 986 15 964 15 14 

≥6,18,         

< 11,68 

999 14 966 14 1034 15 973 14 977 15 921 14 959 15 929 15 15 

≥11,68,       

< 22,06 

1102 16 1085 16 1017 15 982 15 957 14 895 14 884 14 836 13 15 

≥22,07 1247 18 1279 19 1174 17 1080 16 964 15 799 12 740 11 717 11 15 

Totaal 6932 100 6908 100 6833 100 6728 100 6635 100 6528 100 6444 100 6368 100 100 

 

 

Tabel bij Figuur 4.1 Percentage van de scholen dat voorschoolse educatie registreert naar 

de indeling in gewichtenleerlingen 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gemiddeld per jaar 

geen 7 8 8 9 9 9 9 8 7 

>0, < 6.17% 14 13 15 18 18 18 17 15 14 

≥6,18%, < 11,68% 19 27 26 25 27 29 27 26 18 

≥11,68%, < 22,06% 24 25 29 27 28 29 27 22 23 

≥22,07% 43 46 47 44 40 41 38 31 37 

totaal 18 20 21 20 19 19 18 15 19 
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Denominatie 

 

Percentage van de scholen dat vve-deelname registreerde naar denominatie en de indeling 

naar het % gewichtenleerlingen en schooljaar 

    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gem. 

per jaar 

geen ABZ 3 7 5 6 10 8 6 6 6 

 

OPB 6 7 9 8 9 8 8 9 8 

 

overig 6 7 5 7 7 8 7 6 7 

 

PC 7 6 8 8 8 8 8 6 7 

 

RK 9 10 10 11 10 12 11 10 10 

 

Totaal 7 8 8 9 9 9 9 8 8 

>0,          < 

6.17% 

ABZ 8 14 5 13 22 17 8 8 12 

 

OPB 16 15 15 17 17 23 22 19 18 

 

overig 17 7 16 21 15 13 15 15 15 

 

PC 11 10 16 20 19 17 15 13 15 

 

RK 13 16 17 18 17 15 16 14 16 

 

Totaal 14 13 15 18 18 18 17 15 16 

≥6,18%,   < 

11,68% 

ABZ 14 18 23 23 8 15 11 17 16 

 

OPB 14 20 17 20 21 25 20 25 20 

 

overig 12 26 21 18 22 30 22 17 21 

 

PC 13 19 21 16 22 18 20 18 18 

 

RK 17 21 22 22 22 24 24 23 22 

 

Totaal 19 27 26 25 27 29 27 26 26 

≥11,68%, < 

22,06% 

ABZ 21 19 21 13 36 25 20 4 20 

 

OPB 21 24 29 29 28 31 31 26 27 

 

overig 23 26 30 26 24 32 36 31 28 

 

PC 24 21 26 23 22 24 22 14 22 

 

RK 28 30 31 28 34 30 25 24 29 

 

Totaal 24 25 29 27 28 29 27 22 26 

≥22,07% ABZ 21 38 56 39 29 40 25 24 34 

 

OPB 43 45 48 44 42 43 39 31 42 

 

overig 38 46 43 45 47 36 44 39 42 

 

PC 41 40 39 37 33 33 31 27 35 

 

RK 49 52 53 48 43 45 41 31 45 

 

Totaal 43 46 47 44 40 41 38 31 41 

ABZ = algemeen bijzonder 

OPB = openbaar 

PC = protestants-christelijk 

RK = rooms-katholiek 
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Totaal aantal scholen naar denominatie en de indeling naar het % gewichtenleerlingen en 

schooljaar 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

geen ABZ 176 181 191 190 193 187 192 192 

OPB 787 788 774 805 825 862 810 845 

overig 205 205 222 228 229 249 264 261 

PC 732 720 705 728 759 784 747 785 

RK 744 738 766 776 814 831 863 841 

>0,          < 

6.17% 

ABZ 37 49 38 40 46 48 40 37 

OPB 267 252 271 272 265 275 301 277 

overig 42 56 50 63 60 72 60 65 

PC 240 242 241 241 224 246 241 235 

RK 354 348 350 350 322 360 344 349 

≥6,18%,   < 

11,68% 

ABZ 42 33 39 47 36 34 37 35 

OPB 302 285 312 318 294 294 299 282 

overig 60 54 66 61 68 56 64 59 

PC 269 258 282 253 259 247 253 265 

RK 326 336 335 294 320 290 306 288 

≥11,68%, < 

22,06% 

ABZ 28 26 29 24 28 32 25 24 

OPB 381 374 359 333 355 326 325 304 

overig 53 62 64 58 58 50 50 55 

PC 300 317 266 261 228 221 246 201 

RK 340 306 299 306 288 266 238 253 

≥22,07% ABZ 29 29 18 18 17 10 12 17 

OPB 565 584 529 473 410 351 336 332 

overig 93 76 82 75 72 61 52 48 

PC 269 265 252 224 214 163 150 131 

RK 291 325 293 290 251 214 190 188 
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Mate van representativiteit naar denominatie: mate waarin het percentage van de scholen 

dat vve-deelname registreerde afwijkt van het gemiddelde, naar de indeling in het % 

gewichtenleerlingen en schooljaar 

    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gemiddeld 

per jaar 

geen ABZ -4 -1 -4 -3 1 -1 -3 -2 -2 

 

OPB -1 0 0 0 0 -1 0 1 0 

 

overig -1 0 -3 -1 -2 -2 -2 -2 -2 

 

PC 0 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 

 

RK 2 2 2 2 1 3 2 2 2 

 

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

>0, < 

6.17% 

ABZ -5 1 -10 -6 4 -1 -10 -7 -4 

 

OPB 3 1 -1 -1 -1 5 4 4 2 

 

overig 3 -6 1 3 -3 -5 -2 0 -1 

 

PC -2 -3 0 2 1 0 -2 -2 -1 

 

RK -1 2 1 0 0 -3 -1 -1 0 

 

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥6,18%,   < 

11,68% 

ABZ -4 -9 -3 -1 -19 -14 -16 -9 -9 

 

OPB -5 -7 -9 -5 -6 -4 -7 -1 -5 

 

overig -7 -1 -5 -7 -5 2 -5 -9 -5 

 

PC -6 -7 -5 -9 -6 -11 -7 -8 -7 

 

RK -2 -5 -4 -3 -5 -5 -3 -3 -4 

 

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥11,68%, < 

22,06% 

ABZ -3 -5 -8 -14 8 -4 -7 -18 -6 

 

OPB -3 -1 0 2 0 2 4 4 1 

 

overig -1 1 1 -1 -4 3 9 9 2 

 

PC 0 -4 -3 -4 -6 -5 -5 -8 -4 

 

RK 4 5 3 2 5 1 -1 1 3 

 

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥22,07% ABZ -22 -8 9 -5 -11 -1 -13 -7 -7 

 

OPB 0 -1 1 0 2 2 1 0 1 

 

overig -5 0 -4 2 7 -5 6 8 1 

 

PC -2 -6 -8 -7 -8 -8 -7 -4 -6 

 

RK 6 6 6 5 2 4 3 1 4 

 

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ABZ = algemeen bijzonder 

OPB = openbaar 

PC = protestants-christelijk 

RK = rooms-katholiek 
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Schoolgrootte 

 

Percentage van de scholen dat vve-deelname registreerde naar schoolgrootte en de indeling 

naar het % gewichtenleerlingen en schooljaar 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gemiddeld 

per jaar 

geen 1-72 6 6 7 7 6 5 7 4 6 

 73-119 6 7 9 10 10 9 6 6 8 

 120-195 9 10 8 9 8 10 11 9 9 

 196-283 7 8 10 11 10 10 9 10 9 

 >=284 7 6 9 8 9 10 10 8 8 

 Totaal 7 8 8 9 9 9 9 8 8 

>0, < 

6.17% 

1-72 0 100 0 0 0 0 0 0 13 

 73-119 14 0 0 38 20 17 13 20 15 

 120-195 13 11 17 28 21 15 18 15 17 

 196-283 11 10 17 15 16 16 18 18 15 

 >=284 15 16 14 18 17 19 17 14 16 

 Totaal 14 13 15 18 18 18 17 15 16 

≥6,18%,   < 

11,68% 

1-72 13 13 29 17 27 11 0 9 15 

 73-119 13 13 20 15 17 20 14 16 16 

 120-195 10 13 18 15 20 21 17 19 17 

 196-283 13 24 19 21 20 25 26 23 21 

 >=284 21 27 22 25 25 24 24 25 24 

 Totaal 19 27 26 25 27 29 27 26 26 

≥11,68%, < 

22,06% 

1-72 20 15 12 19 12 20 8 10 15 

 73-119 12 16 19 15 20 20 14 12 16 

 120-195 25 24 31 25 28 27 25 23 26 

 196-283 24 25 29 29 30 26 35 27 28 

 >=284 33 32 35 36 38 42 35 27 35 

 Totaal 24 25 29 27 28 29 27 22 26 

≥22,07% 1-72 19 23 17 15 17 15 19 11 17 

 73-119 30 35 32 28 30 32 23 18 29 

 120-195 46 50 52 48 42 41 38 32 43 

 196-283 47 51 54 55 48 51 47 39 49 

 >=284 58 58 67 57 55 60 57 49 58 

 Totaal 43 46 47 44 40 41 38 31 41 
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Totaal aantal scholen naar schoolgrootte en de indeling naar het % gewichtenleerlingen en 

schooljaar 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

geen 1-72 470 477 466 459 457 461 439 434 

 73-29 536 535 533 572 570 610 566 564 

 120-195 604 619 642 624 696 680 696 716 

 196-283 562 534 562 582 593 626 609 635 

 >=284 472 467 455 490 504 536 566 574 

>0,          < 

6.17% 

1-72 1 1 0 0 0 0 0 0 

 73-29 7 6 5 8 5 6 8 5 

 120-195 120 132 132 117 128 150 136 135 

 196-283 283 296 298 310 282 303 310 302 

 >=284 529 512 515 531 502 542 532 522 

≥6,18%,   < 

11,68% 

1-72 16 8 17 12 11 9 13 11 

 73-29 115 105 131 117 112 111 130 131 

 120-195 286 267 266 303 273 255 280 279 

 196-283 278 290 304 263 293 282 306 256 

 >=284 304 296 316 278 288 264 230 252 

≥11,68%, < 

22,06% 

1-72 71 72 59 75 65 54 61 58 

 73-29 157 158 143 142 153 124 146 132 

 120-195 307 286 289 264 272 273 266 254 

 196-283 316 311 302 296 269 253 234 218 

 >=284 251 258 224 205 198 191 177 174 

≥22,07% 1-72 114 136 142 128 120 88 89 89 

 73-29 217 237 223 180 171 165 126 148 

 120-195 405 409 360 359 306 272 245 223 

 196-283 301 288 254 238 211 168 160 156 

 >=284 210 209 195 175 156 106 120 101 
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Mate van representativiteit naar schoolgrootte: mate waarin het percentage van de scholen 

dat vve-deelname registreerde afwijkt van het gemiddelde, naar de indeling in het % 

gewichtenleerlingen en schooljaar 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gemiddeld 

per jaar 

geen 1 1-72 -1 -2 -1 -2 -3 -4 -1 -3 -2 

 2 73-119 -1 0 0 1 1 0 -3 -2 -1 

 3 120-195 2 2 -1 0 0 1 2 2 1 

 4 196-283 0 1 1 2 1 1 0 2 1 

 5 >=284 0 -1 0 -1 1 1 1 0 0 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

>0,         < 

6.17% 

1 1-72 -14 87 -15 -18 -18 -18 -17 -15 -4 

 2 73-119 1 -13 -15 19 2 -1 -5 5 -1 

 3 120-195 -1 -3 1 10 4 -3 0 0 1 

 4 196-283 -3 -3 2 -3 -1 -2 1 2 -1 

 5 >=284 2 2 -1 -1 0 2 -1 -1 0 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥6,18%,  < 

11,68% 

1 1-72 -6 -14 4 -8 0 -18 -27 -17 -11 

 2 73-119 -6 -14 -6 -10 -10 -9 -13 -10 -10 

 3 120-195 -9 -14 -8 -9 -7 -8 -10 -7 -9 

 4 196-283 -6 -3 -7 -4 -7 -4 -1 -3 -4 

 5 >=284 2 0 -4 1 -3 -5 -2 -1 -1 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥11,68%, < 

22,06% 

1 1-72 -4 -9 -17 -8 -16 -8 -19 -12 -12 

 2 73-119 -12 -8 -10 -11 -8 -9 -13 -10 -10 

 3 120-195 1 -1 3 -2 -1 -2 -2 1 0 

 4 196-283 0 1 1 2 2 -3 8 4 2 

 5 >=284 9 7 7 10 10 14 8 5 9 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥22,07% 1 1-72 -24 -23 -30 -29 -24 -26 -19 -19 -24 

 2 73-119 -13 -11 -15 -15 -10 -9 -15 -12 -12 

 3 120-195 3 4 5 4 2 0 0 2 2 

 4 196-283 4 6 7 11 8 10 9 9 8 

 5 >=284 15 12 20 14 15 20 19 18 16 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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% niet westers 

 

Percentage van de scholen dat vve-deelname registreerde naar aandeel leerlingen met een niet-

westerse achtergrond en de indeling naar het % gewichtenleerlingen en schooljaar 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gemiddeld 

per jaar 

geen 0 7 7 9 7 6 7 7 7 7 

 

>0, <3.9 8 8 7 9 8 9 6 6 8 

 

>=3.9, <8,14 6 6 8 7 8 8 9 8 7 

 

>=8,14, <18,99 6 6 9 9 7 9 8 7 8 

 

>=18.99 15 18 16 19 26 19 23 16 19 

 

Totaal 7 8 8 9 9 9 9 8 8 

>0,         < 

6.17% 

0 13 6 17 21 17 7 9 27 15 

 

>0, <3.9 10 11 17 14 15 14 12 11 13 

 

>=3.9, <8,14 10 9 7 15 14 11 14 9 11 

 

>=8,14, <18,99 14 15 17 15 16 16 17 13 15 

 

>=18.99 27 24 25 34 27 34 27 26 28 

 

Totaal 14 13 15 18 18 18 17 15 16 

≥6,18%,   < 

11,68% 

0 9 18 9 8 13 28 15 12 14 

 

>0, <3.9 12 13 16 11 16 15 11 14 13 

 

>=3.9, <8,14 7 14 17 15 17 15 12 16 14 

 

>=8,14, <18,99 12 21 16 16 18 19 17 21 18 

 

>=18.99 32 38 38 39 36 36 36 30 36 

 

Totaal 19 27 26 25 27 29 27 26 26 

≥11,68%, < 

22,06% 

0 9 11 18 19 13 30 9 11 15 

 

>0, <3.9 15 13 20 16 14 16 16 12 15 

 

>=3.9, <8,14 15 16 16 18 18 18 11 9 15 

 

>=8,14, <18,99 24 18 21 21 19 16 20 16 19 

 

>=18.99 41 46 46 43 46 44 41 33 42 

 

Totaal 24 25 29 27 28 29 27 22 26 

≥22,07% 0 13 15 14 7 15 18 24 14 15 

 

>0, <3.9 12 16 20 17 14 16 20 11 16 

 

>=3.9, <8,14 18 21 17 13 17 15 10 12 15 

 

>=8,14, <18,99 26 32 33 26 20 26 18 10 24 

 

>=18.99 56 59 61 59 54 51 48 41 54 

 

Totaal 43 46 47 44 40 41 38 31 41 
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Totaal aantal scholen naar aandeel leerlingen met een niet-westerse herkomst en de 

indeling naar het % gewichtenleerlingen en schooljaar 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

geen 0 383 368 334 340 310 307 264 243 

 >0, <3.9 913 888 881 869 902 850 804 746 

 >=3.9, <8,14 762 764 773 828 823 867 828 881 

 >=8,14, <18,99 464 470 514 507 598 677 707 780 

 >=18.99 122 142 156 183 187 212 273 273 

>0,          < 

6.17% 

0 15 17 12 14 6 14 11 11 

 >0, <3.9 234 239 228 192 186 186 161 125 

 >=3.9, <8,14 271 254 263 274 230 262 261 244 

 >=8,14, <18,99 286 299 301 320 314 348 370 355 

 >=18.99 134 138 146 166 181 191 183 229 

≥6,18%,   < 

11,68% 

0 58 44 64 51 53 25 33 26 

 >0, <3.9 266 254 264 207 215 192 167 153 

 >=3.9, <8,14 227 229 234 203 222 194 209 165 

 >=8,14, <18,99 259 262 270 284 268 237 265 291 

 >=18.99 189 177 202 228 219 273 285 294 

≥11,68%, < 

22,06% 

0 74 85 66 53 48 33 33 18 

 >0, <3.9 254 216 183 185 145 130 123 89 

 >=3.9, <8,14 211 187 187 186 163 142 139 133 

 >=8,14, <18,99 233 266 221 238 221 209 203 208 

 >=18.99 330 331 360 320 380 381 386 388 

≥22,07% 0 67 67 69 69 47 34 21 22 

 >0, <3.9 116 133 121 100 86 67 59 46 

 >=3.9, <8,14 97 116 90 86 90 60 52 69 

 >=8,14, <18,99 143 150 159 140 132 98 109 105 

 >=18.99 824 813 735 685 609 540 499 475 
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Mate van representativiteit naar het aandeel leerlingen met een niet-westerse achtergrond: 

mate waarin het percentage van de scholen dat vve-deelname registreerde afwijkt van het 

gemiddelde, naar de indeling in het % gewichtenleerlingen en schooljaar 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gemiddeld 

per jaar 

geen 0 -1 0 2 0 -1 0 0 0 0 

 >0, <3.9 1 1 0 2 1 2 -1 -1 1 

 >=3.9, <8,14 -1 -1 1 0 1 1 2 1 0 

 >=8,14, <18,99 -1 -1 1 2 0 2 1 0 0 

 >=18.99 8 11 9 12 19 12 16 9 12 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

>0,            

< 6.17% 

0 0 -8 1 3 -1 -10 -8 12 -1 

 >0, <3.9 -4 -3 2 -4 -3 -4 -5 -4 -3 

 >=3.9, <8,14 -4 -4 -8 -4 -4 -6 -3 -6 -5 

 >=8,14, <18,99 0 1 1 -3 -1 -2 0 -2 -1 

 >=18.99 13 11 10 16 10 16 10 11 12 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥6,18%,     

< 11,68% 

0 -10 -9 -16 -17 -14 -1 -12 -15 -12 

 >0, <3.9 -7 -13 -10 -14 -12 -14 -15 -12 -12 

 >=3.9, <8,14 -11 -13 -9 -9 -10 -13 -14 -10 -11 

 >=8,14, <18,99 -6 -5 -10 -9 -9 -9 -9 -5 -8 

 >=18.99 13 12 12 14 9 7 10 4 10 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥11,68%,   

< 22,06% 

0 -15 -14 -10 -8 -16 2 -18 -11 -11 

 >0, <3.9 -10 -12 -9 -11 -14 -13 -10 -10 -11 

 >=3.9, <8,14 -9 -9 -13 -8 -10 -11 -16 -13 -11 

 >=8,14, <18,99 -1 -6 -7 -6 -9 -12 -6 -6 -7 

 >=18.99 17 21 18 17 17 15 14 11 16 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥22,07% 0 -30 -31 -32 -36 -25 -23 -14 -17 -26 

 >0, <3.9 -31 -30 -27 -27 -26 -24 -18 -20 -25 

 >=3.9, <8,14 -25 -25 -30 -31 -24 -26 -28 -19 -26 

 >=8,14, <18,99 -17 -14 -14 -17 -21 -15 -20 -21 -17 

 >=18.99 13 14 14 15 14 10 10 10 12 

 

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Urbanisatiegraad 

 

Percentage van de scholen dat vve-deelname registreerde naar urbanisatiegraad en de 

indeling naar het % gewichtenleerlingen en schooljaar 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gemiddeld 

per jaar 

geen zeer sterk stedelijk 6 8 9 7 11 9 10 10 9 

 

sterk stedelijk 7 7 10 10 12 14 15 10 11 

 

matig stedelijk 7 10 8 9 8 8 7 7 8 

 

weinig stedelijk 7 7 9 10 9 10 9 9 9 

 

niet stedelijk 7 7 8 8 7 7 6 5 7 

 

Totaal 7 8 8 9 9 9 9 8 8 

>0,          < 

6.17% 

zeer sterk stedelijk 18 23 22 27 26 33 25 22 24 

 

sterk stedelijk 15 14 17 22 18 15 18 21 18 

 

matig stedelijk 13 10 13 13 18 18 16 11 14 

 

weinig stedelijk 11 11 15 16 12 10 16 10 13 

 

niet stedelijk 11 13 13 14 16 17 13 12 14 

 

Totaal 14 13 15 18 18 18 17 15 16 

≥6,18%,   < 

11,68% 

zeer sterk stedelijk 33 33 37 40 36 32 41 35 36 

 

sterk stedelijk 15 29 27 23 27 28 24 27 25 

 

matig stedelijk 16 20 19 21 21 25 22 18 20 

 

weinig stedelijk 10 15 11 13 15 18 14 16 14 

 

niet stedelijk 10 13 16 10 15 13 11 16 13 

 

Totaal 19 27 26 25 27 29 27 26 26 

≥11,68%, < 

22,06% 

zeer sterk stedelijk 48 60 45 55 52 50 50 40 50 

 

sterk stedelijk 34 25 33 31 34 39 37 29 33 

 

matig stedelijk 22 26 32 25 28 26 21 19 25 

 

weinig stedelijk 15 17 17 16 19 11 11 13 15 

 

niet stedelijk 13 13 19 17 12 16 13 10 14 

 

Totaal 24 25 29 27 28 29 27 22 26 

≥22,07% zeer sterk stedelijk 65 69 72 69 62 63 62 53 64 

 

sterk stedelijk 48 54 50 49 46 48 47 38 47 

 

matig stedelijk 37 35 45 40 37 32 28 22 35 

 

weinig stedelijk 15 26 24 20 18 18 15 8 18 

 

niet stedelijk 15 18 20 13 16 14 11 9 14 

 

Totaal 43 46 47 44 40 41 38 31 41 
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Totaal aantal scholen naar urbanisatiegraad en de indeling naar het % gewichtenleerlingen 

en schooljaar 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

geen zeer sterk stedelijk 161 169 179 201 214 219 255 252 

 sterk stedelijk 358 368 383 403 423 440 480 473 

 matig stedelijk 430 434 440 444 456 477 458 481 

 weinig stedelijk 568 553 570 592 608 648 620 633 

 niet stedelijk 1127 1107 1086 1087 1119 1128 1062 1083 

>0,          < 

6.17% 

zeer sterk stedelijk 130 120 115 131 133 150 127 151 

 sterk stedelijk 258 266 263 263 253 268 257 249 

 matig stedelijk 221 212 237 253 228 253 262 240 

 weinig stedelijk 208 240 233 218 217 222 236 217 

 niet stedelijk 123 109 102 101 86 108 104 107 

≥6,18%,   < 

11,68% 

zeer sterk stedelijk 87 101 103 121 98 116 127 118 

 sterk stedelijk 234 211 238 222 231 240 225 224 

 matig stedelijk 213 217 198 193 213 183 177 191 

 weinig stedelijk 234 213 244 215 226 207 221 203 

 niet stedelijk 231 224 251 222 209 175 209 193 

≥11,68%, < 

22,06% 

zeer sterk stedelijk 126 131 154 123 157 165 155 147 

 sterk stedelijk 253 259 246 245 246 207 217 221 

 matig stedelijk 212 196 194 191 180 182 166 160 

 weinig stedelijk 238 223 183 208 163 143 135 130 

 niet stedelijk 273 276 240 215 211 198 211 178 

≥22,07% zeer sterk stedelijk 401 383 348 320 286 232 213 201 

 sterk stedelijk 329 321 300 280 241 225 186 184 

 matig stedelijk 182 198 172 151 144 109 126 108 

 weinig stedelijk 131 144 136 114 120 94 89 96 

 niet stedelijk 204 233 218 215 173 139 126 128 
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Mate van representativiteit naar urbanisatiegraad: mate waarin het percentage van de 

scholen dat vve-deelname registreerde afwijkt van het gemiddelde, naar de indeling in het % 

gewichtenleerlingen en schooljaar 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gemiddeld 

per jaar 

geen zeer sterk 

stedelijk 

-1 1 1 -2 2 0 1 2 0 

 sterk stedelijk 0 -1 1 2 3 5 6 3 2 

 matig stedelijk 0 2 -1 1 -1 -1 -2 0 0 

 weinig stedelijk -1 -1 1 1 1 1 0 1 0 

 niet stedelijk 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

>0,          < 

6.17% 

zeer sterk 

stedelijk 

5 9 6 9 8 16 8 7 8 

 sterk stedelijk 2 1 1 4 1 -2 0 6 1 

 matig stedelijk -1 -3 -3 -5 0 0 -1 -4 -2 

 weinig stedelijk -2 -3 0 -3 -5 -8 -2 -5 -3 

 niet stedelijk -3 -1 -3 -4 -1 -1 -4 -3 -2 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥6,18%,   < 

11,68% 

zeer sterk 

stedelijk 

15 6 11 15 8 3 14 9 10 

 sterk stedelijk -4 3 1 -2 -1 -1 -3 1 -1 

 matig stedelijk -3 -7 -7 -4 -6 -4 -5 -8 -5 

 weinig stedelijk -9 -12 -15 -12 -12 -11 -12 -10 -12 

 niet stedelijk -8 -14 -10 -14 -13 -16 -16 -10 -13 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥11,68%, < 

22,06% 

zeer sterk 

stedelijk 

23 36 17 29 23 22 24 18 24 

 sterk stedelijk 10 1 5 4 6 10 10 6 7 

 matig stedelijk -2 1 3 -2 0 -3 -6 -3 -2 

 weinig stedelijk -9 -8 -12 -11 -9 -18 -16 -9 -11 

 niet stedelijk -11 -12 -9 -9 -16 -13 -13 -13 -12 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥22,07% zeer sterk 

stedelijk 

22 23 25 25 22 22 24 23 23 

 sterk stedelijk 5 8 3 5 6 8 9 7 6 

 matig stedelijk -6 -11 -2 -3 -4 -9 -10 -8 -7 

 weinig stedelijk -28 -20 -23 -23 -23 -23 -23 -22 -23 

 niet stedelijk -28 -28 -27 -30 -25 -26 -27 -22 -27 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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G4/G40 

 

Percentage van de scholen dat vve-deelname registreerde naar G4/G40 en de indeling naar 

het % gewichtenleerlingen en schooljaar 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gemiddeld 

per jaar 

geen Amsterdam 14 14 12 5 17 19 22 25 16 

 Rotterdam 6 13 13 27 16 8 16 4 13 

 Utrecht 5 0 12 0 7 9 8 3 6 

 Den Haag 3 10 12 3 9 8 2 4 6 

 Totaal G4 8 10 12 7 13 12 13 11 11 

 G40 7 9 9 11 13 14 14 11 11 

 Totaal 7 8 8 9 9 9 9 8 8 

>0,          < 

6.17% 

Amsterdam 18 11 26 37 36 38 32 17 27 

 Rotterdam 18 33 25 33 29 22 32 17 26 

 Utrecht 10 14 21 6 5 17 27 18 15 

 ´s-Gravenhage 18 28 24 23 5 32 37 24 24 

 G4 16 20 24 27 22 29 32 18 24 

 G40 18 17 18 24 23 25 20 25 21 

 Totaal 14 13 15 18 18 18 17 15 16 

≥6,18%,   < 

11,68% 

Amsterdam 41 41 57 52 55 62 44 27 47 

 Rotterdam 29 58 30 43 35 32 39 42 39 

 Utrecht 25 38 36 18 18 22 50 8 27 

 ´s-Gravenhage 9 25 31 42 55 13 54 48 34 

 G4 30 41 40 43 43 41 45 34 40 

 G40 19 23 30 28 31 29 29 29 27 

 Totaal 19 27 26 25 27 29 27 26 26 

≥11,68%, < 

22,06% 

Amsterdam 56 68 55 53 48 51 63 49 55 

 Rotterdam 71 52 58 41 59 43 39 32 49 

 Utrecht 15 67 56 60 30 67 55 43 49 

 ´s-Gravenhage 50 54 21 63 55 54 57 50 50 

 G4 54 58 51 52 51 50 53 42 51 

 G40 38 33 39 39 40 44 42 38 39 

 Totaal 24 25 29 27 28 29 27 22 26 

≥22,07% Amsterdam 72 71 70 74 71 65 74 57 69 

 Rotterdam 70 74 74 65 63 64 73 60 68 

 Utrecht 74 68 78 64 76 70 73 67 71 

 ´s-Gravenhage 80 83 76 76 63 74 63 58 72 

 G4 73 74 74 70 67 67 71 59 69 

 G40 50 56 55 56 52 50 48 40 51 

 Totaal 43 46 47 44 40 41 38 31 41 
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Totaal aantal scholen naar G4/G40 en de indeling naar het % gewichtenleerlingen en 

schooljaar 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

geen Amsterdam 37 36 33 40 47 52 63 61 

 Rotterdam 17 16 16 22 25 25 31 28 

 Den Haag 29 31 34 32 35 38 43 46 

 Utrecht 19 22 26 27 29 34 36 31 

 G4 totaal 102 105 109 121 136 149 173 166 

 G40 471 481 503 505 542 549 601 614 

>0,          < 

6.17% 

Amsterdam 22 27 34 38 39 37 31 41 

 Rotterdam 17 18 16 18 21 23 19 30 

 Den Haag 22 18 17 22 19 22 19 17 

 Utrecht 20 22 19 18 20 18 15 22 

 G4 totaal 81 85 86 96 99 100 84 110 

 G40 279 274 271 302 291 285 273 261 

≥6,18%,   < 

11,68% 

Amsterdam 27 27 23 31 22 29 34 26 

 Rotterdam 17 19 20 28 17 25 23 19 

 Den Haag 11 16 13 12 11 8 13 25 

 Utrecht 8 8 11 11 11 9 14 13 

 G4 totaal 63 70 67 82 61 71 84 83 

 G40 243 219 226 228 223 242 234 222 

≥11,68%, < 

22,06% 

Amsterdam 25 25 29 34 42 37 40 35 

 Rotterdam 31 33 40 22 34 40 41 37 

 Den Haag 16 13 14 16 22 28 28 16 

 Utrecht 13 6 9 10 10 9 11 7 

 G4 totaal 85 77 92 82 108 114 120 95 

 G40 250 258 263 240 237 237 220 238 

≥22,07% Amsterdam 96 91 88 66 58 54 38 42 

 Rotterdam 105 100 94 95 81 64 59 57 

 Den Haag 59 59 59 54 49 39 32 31 

 Utrecht 31 34 27 25 21 20 15 18 

 G4 totaal 291 284 268 240 209 177 144 148 

 G40 385 390 350 328 289 247 222 201 
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Mate van representativiteit naar G4/G40: mate waarin het percentage van de scholen dat 

vve-deelname registreerde afwijkt van het gemiddelde, naar de indeling in het % 

gewichtenleerlingen en schooljaar 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gemiddeld 

per jaar 

geen Amsterdam 6 6 4 -4 8 10 13 17 8 

 Rotterdam -1 5 4 18 7 -1 7 -4 4 

 Utrecht -2 -8 3 -9 -2 0 0 -5 -3 

 Den Haag -4 2 3 -6 0 -1 -6 -3 -2 

 Totaal G4 1 2 3 -1 4 3 5 4 2 

 G40 0 1 1 2 4 4 6 3 3 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

>0,          < 

6.17% 

Amsterdam 5 -2 11 19 18 20 15 2 11 

 Rotterdam 4 20 10 15 11 4 14 1 10 

 Utrecht -4 0 6 -13 -13 -1 9 3 -1 

 ´s-Gravenhage 5 14 8 5 -12 14 20 8 8 

 G4 3 7 9 9 5 11 15 3 8 

 G40 4 3 3 5 5 7 3 9 5 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥6,18%,   < 

11,68% 

Amsterdam 22 14 31 27 27 33 17 1 22 

 Rotterdam 11 31 4 18 8 3 12 16 13 

 Utrecht 6 11 11 -6 -9 -7 23 -18 1 

 ´s-Gravenhage -10 -2 5 17 27 -16 27 22 9 

 G4 11 15 15 18 15 12 19 8 14 

 G40 1 -4 4 3 4 0 3 3 2 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥11,68%, < 

22,06% 

Amsterdam 32 43 27 26 19 23 36 26 29 

 Rotterdam 47 27 29 14 31 14 12 10 23 

 Utrecht -9 42 27 33 2 38 28 21 23 

 ´s-Gravenhage 26 29 -7 36 26 25 30 28 24 

 G4 30 34 22 26 23 21 26 20 25 

 G40 14 9 11 12 11 16 16 16 13 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥22,07% Amsterdam 29 26 24 31 30 24 36 27 28 

 Rotterdam 27 28 28 22 23 23 35 29 27 

 Utrecht 31 22 31 20 36 29 35 36 30 

 ´s-Gravenhage 37 37 29 32 23 34 25 28 31 

 G4 30 29 27 26 26 26 33 29 28 

 G40 7 10 8 12 12 9 10 10 10 

 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Bijlage bij 4.3 

DUO-gegevens over programma van pre-COOL kinderen voor wie DUO-gegevens 

beschikbaar zijn 

 

% n 

Kaleidoscoop 10 37 

Piramide 42 160 

Startblokken 24 93 

Ko-Totaal 14 53 

Ander VVE programma of combinatie programma's 11 41 

Totaal 100 384 
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