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1 Aanleiding tot het onderzoek en onderzoeksopzet  

1.1 Inleiding  

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de tweede en de 

derde meting van het vierjarigencohort van het cohortonderzoek ‘jonge kind’, 

het pre-COOL-cohortonderzoek. Het pre-COOL-cohortonderzoek is in 2009 

gestart met als doel zicht te krijgen op de effecten van verschillende vormen 

van kinderopvang en van voor- en vroegschoolse educatie. Het onderzoek is 

gericht op het beantwoorden van de vraag wat de effecten zijn van 

kinderopvang, peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op de 

cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Het pre-

COOL-onderzoek sluit aan op het Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen 5-18 

jarigen, afgekort COOL5-18. In het pre-COOL-onderzoek worden twee cohorten 

kinderen gevolgd in hun ontwikkeling en schoolloopbanen. Het 

vierjarigencohort, waarvan hier verslag wordt gedaan, is gestart in 2009. We 

volgen deze kinderen vanaf de overgang van een voorschoolse instelling naar 

het basisonderwijs, tot in ieder geval het einde van het basisonderwijs. De 

tweede groep, het tweejarigencohort bestaat uit kinderen die in schooljaar 

2010-2011 op tweejarige leeftijd voor het eerst zijn onderzocht (pre-COOL-

consortium, 2012), met opvolgende metingen in 2011-2012 en 2012-2013.  

 

Het vierjarigencohort is in 2009 gestart met het verzamelen van gegevens bij 

kinderen die in het schooljaar 2009-2010 zijn ingestroomd in basisscholen die 

deelnemen aan het COOL5-18 cohortonderzoek 1. De gegevens hebben onder 

                                                      

 
1  Het COOL cohortonderzoek is een grootschalig landelijk onderzoek, dat wat het basisonderwijs 

betreft wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en ITS (Driessen e.a., 2009, 2012). De eerste 
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andere betrekking op de voorschoolse instelling (peuterspeelzaal, 

kinderdagverblijf) waar ze van afkomstig zijn. In schooljaar 2010-2011 zijn 

deze kinderen in groep 2 zoveel mogelijk betrokken bij de tweede meting van 

COOL5-18. De opzet van het pre-COOL-cohortonderzoek is namelijk om zoveel 

mogelijk gebruik te maken van en aan te sluiten bij de gegevensverzameling 

van het COOL-cohortonderzoek. De derde meting, in 2011-2012 betreft een 

dataverzameling in groep 3 in de deelnemende basisscholen. In dit rapport 

wordt verslag gedaan van de tweede en derde meting van het vierjarigencohort, 

op vijfjarige leeftijd in groep 2 en op zesjarige leeftijd in groep 3. Het rapport 

over de eerste meting verscheen in 2012 (Veen, Van der Veen, Heurter & Paas, 

2012).  

 

Het pre-COOL-onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in opdracht van NWO (Programmaraad 

voor Onderwijsonderzoek – PROO).  

1.2  Opzet van het onderzoek 

Voor het bepalen van effect van deelname aan voorschoolse voorzieningen en 

programma’s is een beginmeting op jonge leeftijd nodig. In het 

tweejarigencohort van pre-COOL hebben we die gesteld op twee jaar. Omdat 

het bij het tweejarigencohort vrij lang duurt voordat eerste uitspraken kunnen 

worden gedaan over langere termijn effecten op prestaties, loopbanen en 

gedrag in het basisonderwijs was de wens van het ministerie van OCW om ook 

een cohort te starten waarover eerder uitspraken gedaan konden worden, het 

vierjarigencohort. Dit vierjarigencohort is gestart in schooljaar 2009-2010 met 

een eerste meting in groep 1 van het basisonderwijs. De aan het onderzoek 

deelnemende kinderen werden gevonden in COOL-basisscholen, waar zij in het 

schooljaar 2010-2011, bij de tweede meting van COOL, in groep 2 zouden 

zitten. Op dat moment kregen de kinderen de toetsen van het het COOL5-18 –

cohortonderzoek. Een volgende meting vond plaats in groep 3, schooljaar 

2011-2012. De volgende COOL-meting (COOL3) zal plaatsvinden in 2013-14, 

wanneer de kinderen uit het cohort in groep 5 van het basisonderwijs zitten. 

                                                                                                                                

 
COOL-meting vond plaats in schooljaar 2007/08, de tweede in schooljaar 2010/11. COOL omvat een 
voor het basisonderwijs representatieve steekproef van 400 scholen en daarnaast een aanvullende 
steekproef van 150 scholen met veel doelgroepleerlingen van het Onderwijsachterstandenbeleid 
(OAB). Voor meer informatie over de cohorten zie www.cool5-18.nl en www.pre-cool.nl 

http://www.cool5-18.nl/
http://www.pre-cool.nl/
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De meting van COOL4 in 2016 (als de kinderen in groep 8 zitten) staat tussen 

haakjes omdat de uitvoering (financiering) hiervan nog niet zeker is.  

 

Leeftijd 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 → 

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 → 

Pre-COOL  2009 2010 2011 2012 2013     

COOL  2010   2013 2014 2015 (2016) → 

 
 

Om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van voorschoolse 

voorzieningen is het nodig om te beschikken over gegevens over het 

voorschoolse traject. Omdat het in het vierjarigencohort gaat om kinderen die 

in het onderzoek betrokken werden vlak voor of op vierjarige leeftijd, was een 

meting in de voorschoolse voorziening niet mogelijk. Om toch zicht te krijgen 

op de voorschoolse periode is geprobeerd om over de kinderen in het 

vierjarigencohort gegevens te verkrijgen over hun deelname aan voorschoolse 

voorzieningen (type, intensiteit, duur).  

Verder is voor deze groep in kaart gebracht wat het instroomniveau is op het 

moment van intrede in het basisonderwijs. Dit is een gegeven dat tot nog toe in 

effectonderzoek naar deelname aan voorschoolse voorzieningen heeft 

ontbroken. Informatie over het instroomniveau is nodig om het effect van de 

voorschoolse periode te kunnen onderscheiden van de vroegschoolse periode 

(dat is groep 1 en 2 basisonderwijs).  

 

Variabelen en instrumenten 

Het aantal variabelen dat een rol speelt bij het bepalen van effecten van 

voorschoolse voorzieningen is groot. In het pre-COOL-onderzoek 

onderscheiden we drie hoofdgroepen variabelen: 

A. Kindkenmerken; 

B.   Kenmerken van ouders/gezinnen; 

C.  Kenmerken van de voorschoolse voorzieningen en van de vroegschoolse 

 fase. 

 

Bij de selectie voor opname in het onderzoek hebben we een afweging gemaakt 

tussen wenselijkheid en haalbaarheid, gegeven de wijze waarop en de 

instrumenten waarmee de gewenste informatie verzameld moet worden. Voor 

elk van de op voorhand als relevant geachte variabele heeft een verkenning van 

instrumenten plaatsgevonden. Daarbij is speciaal gekeken naar de 
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mogelijkheid gebruik te maken van instrumenten die ook internationaal 

gebruikt worden en dus aansluiting mogelijk maken bij onderzoek elders. Voor 

veel variabelen blijken er goede en beproefde instrumenten beschikbaar, echter 

vaak in een vorm die bij gecombineerd gebruik zoals in pre-COOL te 

omvangrijk is (te veel tijd vraagt) en tot een te grote belasting van 

respondenten leidt. Dit betekent dat voor pre-COOL specifieke instrumenten 

zijn samengesteld die zoveel mogelijk bestaan uit verkorte versies en/of 

specifieke subschalen van bestaande instrumenten. We geven voor elke groep 

kenmerken een overzicht van de geselecteerde variabelen en de instrumenten 

die daarbij zijn gebruikt. De volgende instrumenten zijn gebruikt in de tweede 

meting van het pre-COOL-onderzoek vierjarigencohort: het Leerlingprofiel 

groep 2, de kleutertoetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem en een vragenlijst 

voor kleuterleerkrachten, afgestemd op groep 2. Er is deze tweede meting 

binnen pre-COOL geen oudervragenlijst uitgezet, omdat deze is afgenomen in 

groep 1. Vanwege de lage respons op de oudervragenlijst in groep 1 is echter 

besloten om gebruik te maken van gegevens uit de oudervragenlijst van de 

tweede COOL-meting. De vragen in de COOL-vragenlijst overlappen deels met 

de pre-COOL-vragenlijst. De pre-COOL-vragenlijst bevat echter een aantal extra 

vragen over onder meer het gebruik van voorschoolse voorzieningen en 

programma’s. Daarom is daarvoor een aanvullende vragenlijst gemaakt die aan 

de ouders is voorgelegd die nog geen pre-COOL oudervragenlijst ingevuld 

hadden. Om de kans op respons te verhogen, was het totaal aan de ouders 

gestelde vragen iets beperkter dan het totaal aantal vragen in de pre-COOL 

oudervragenlijst. Een aantal basisscholen die eerder meededen aan COOL 

bleken niet meer mee te doen aan de tweede COOL-meting. Aan de ouders op 

deze scholen die de pre-COOL-vragenlijst in groep 1 nog niet hadden ingevuld, 

zijn daarom ook vragen die al binnen de tweede COOL-meting gesteld werden, 

voorgelegd. Al met al zijn dus verschillende versies van de oudervragenlijst 

verspreid, om zoveel mogelijk de voor het pre-COOL-onderzoek benodigde 

gegevens bij de ouders te verzamelen. De gegevens uit de oudervragenlijst zijn 

opgenomen in het eerste technisch rapport vierjarigen (Veen e.a., 2012). Met 

het oog op het pre-COOL-onderzoek is het in het COOL-onderzoek gebruikte 

Leerlingprofiel uitgebreid met een aantal variabelen. Scholen die meededen aan 

COOL5-18 kregen via de dataverzameling van COOL het verzoek om de 

Leerlingprofielen in te vullen. Daarnaast kregen zij het verzoek om voor de pre-

COOL-leerlingen een aantal aanvullende vragen te beantwoorden. Scholen die 

niet meer meededen aan COOL5-18 kregen een volledig pre-COOL-leerlingprofiel 
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voorgelegd met het verzoek om dit voor de pre-COOL-leerlingen in te vullen.  

Al met al zijn de leerlinggegevens dus afkomstig uit drie versies van het 

leerlingprofiel: het Leerlingprofiel uit COOL5-18, het aanvullend pre-COOL-

leerlingprofiel voor pre-COOL-leerlingen op een COOL-school waarvoor het 

COOL-leerlingprofiel werd ingevuld, en een pre-COOL-leerlingprofiel, voor 

leerlingen op scholen die niet meer meededen aan COOL. In de derde meting, 

op zesjarige leeftijd, in groep 3 is het pre-COOL-leerlingprofiel groep 3 

afgenomen en zijn toetsgegevens Rekenen-Wiskunde, Woordenschat en Drie 

Minuten Toets uit het Cito-leerlingvolgsysteem verzameld bij de scholen. 

Meting 3 betrof dus alleen via de school verzamelde ontwikkelingsgegevens.   

Er is geen oudervragenlijst en geen leerkrachtvragenlijst uitgezet. 

Samenvattend in schema gaat het deze tweede en derde meting om de 

volgende instrumenten en variabelen:  

 

A  Kindkenmerken 

Kindkenmerken in leerlingprofiel  groep 2 en groep 3 Instrumenten/bron 

Sociaal- emotioneel  

Internaliserend en externaliserend probleemgedrag TRF 

Sociale competentie BITSEA 

Relatie Kind met Leerkracht  LLRV 

Werkhouding COOL/SCHOBL 

 

B  Kenmerken van de vroegschoolse fase (kleutergroepen – groep 2) 

 

Vragenlijst leerkrachten kleutergroepen  Bron instrument 

1.  Specifieke interactieproceskenmerken  

1.1 Ontwikkelingsstimulering  

materialen en activiteitenaanbod  
ontwikkeld binnen pre-COOL + 

ECERS-E / CLASS 

ontluikende gecijferdheid  

wetenschap en techniek  

doen alsof spel  

ontluikende gecijferdheid/rekenen Idem + UGT-R 

1.2 Verbale stimulering, taalaanbod Idem 

ontluikende geletterdheid  

1.3 Welbevinden, enthousiasme, meegaandheid  

vertrouwen in eigen kunnen leerkracht PRIMA 

ervaren ruimte eigen keuze en ontwikkeling  

tevredenheid met het werk als leerkracht PRIMA 
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2. Globale groepsproceskenmerken  

2.1 Algemene kwaliteit  

teamoverleg en evaluatie PRIMA 

inrichting van ruimte  

aandacht voor veiligheid  

routines  

2.2 Educatieve kwaliteit  

opvatting over kleuteronderwijs PRIMA  

aandacht voor groepsproces  

2.3 Implementatie specifiek VVE-

programma 
 

of specifiek vve-programma wordt 

gebruikt 
ontwikkeld binnen pre-COOL 

2.4 Activiteiten, tijdsbesteding  idem 

2.5 Groeps(samenstellings)kenmerken  

 idem 

aandeel allochtone leerlingen  

aandeel kinderen met specif. 

problematiek 
 

2.6 Aansluiting op groep 3  

contact met leerkracht groep 3 PRIMA 

afstemming onderwijsprogramma  

doelen eind groep 2  

3. Structurele kenmerken  

3.1 Groepsgrootte ontwikkeld binnen pre-COOL 

      aantal kinderen max.   

3.2 Leerkracht- kindratio, dubbele bezetting idem 

3.3 Opleiding, speciale training, ervaring,  idem 

leeftijd, geslacht, geboorteland, 

verblijfsduur 
 

relevante cursus(sen) gevolgd  

type aanstelling (fte en tijdelijk/vast)  

werkervaring in kleuteronderwijs  

3.4 Ouderbeleid, diversen idem 

contact/activiteiten met/voor ouders  

overleg aansluiting basisschool – 

voorschoolse voorziening 
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C  Toetsscores Taal en Rekenen 

 

 

1.3 Opzet van het rapport 

In de nu volgende hoofdstukken presenteren we de resultaten uit de tweede en 

derde meting van het pre-COOL vierjarigencohort.  

 

In hoofdstuk 2 beschrijven we de dataverzameling en de respons. In hoofdstuk 

3 tot en met 6 bespreken we gegevens over de ontwikkeling van de kinderen op 

het tweede en derde meetmoment, zoals gemeten met behulp van het 

Leerlingprofiel en de Cito-toetsen Taal voor kleuters en Ordenen. In hoofdstuk 

7 bespreken we de kleuterleerkrachtvragenlijst die is voorgelegd aan de 

leerkrachten van groep 2. In de hoofdtekst behandelen we de resultaten van de 

geconstrueerde schalen. De antwoorden op de afzonderlijke items zijn per 

onderdeel opgenomen in de bijlage.  

 

In het pre-COOL-onderzoek wordt gebruikgemaakt van een maat voor de 

sociaal-etnische achtergrond van de respondenten. Die maat wordt in het 

COOL5-18 onderzoek gebruikt naast de wegingsfactor (het leerlinggewicht). De 

maat is geconstrueerd op basis van de volgende gegevens: het geboorteland en 

het opleidingsniveau van de ouders. De resulterende variabele ‘sociaal- etnische 

achtergrond’ kan de volgende waarden aannemen: 

 

Toetsen groep 2  Bron instrument 

Taal  

Taal voor kleuters M2  Cito-LOVS 

Rekenen  

Ordenen (oudste kleuters) Cito 

Toetsen groep 3 Bron instrument 

Taal  

Woordenschat Cito-LOVS 

Drie Minuten Toets Cito-LOVS 

Rekenen  

Rekenen-Wiskunde Cito-LOVS 
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1. kinderen van niet-westerse allochtone ouders die beiden ten hoogste 

een opleiding op LBO-niveau hebben gevolgd; 

2. kinderen van autochtone ouders die beiden ten hoogste een opleiding 

op LBO-niveau hebben gevolgd; 

3. kinderen van niet-westerse allochtone ouders van wie de hoogst 

opgeleide ouder een opleiding op MBO-niveau heeft gevolgd (meer dan 

LBO, maar minder dan HBO/WO); 

4. kinderen van autochtone ouders van wie de hoogst opgeleide ouder 

een opleiding op MBO-niveau heeft gevolgd (meer dan LBO, maar 

minder dan HBO/WO); 

5. kinderen van niet-westerse allochtone ouders van wie de hoogst 

opgeleide ouder een opleiding op HBO/WO-niveau heeft gevolgd; 

6. kinderen van autochtone ouders van wie de hoogst opgeleide ouder 

een opleiding op HBO/WO-niveau heeft gevolgd. 

 

In deze indeling verstaan we onder allochtone ouders ouders die niet in 

Nederland zijn geboren. Allochtone ouders met een westerse achtergrond zijn 

tot de categorie autochtone ouders gerekend. Dat is gelet op de 

schoolprestaties van deze groep het meest logisch. In het geval van een 

eenoudergezin, heeft de indeling plaatsgevonden op basis van de gegevens van 

die ene ouder. Als er sprake is van één ouder van Nederlandse en één ouder 

van buitenlandse herkomst, vormt het herkomstland van de moeder het 

uitgangspunt. In deze rapportage splitsen we, waar mogelijk steeds de 

gegevens van leerlingen wat betreft hun ontwikkeling, gedrag en houding uit 

naar deze variabele.  
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2 Dataverzameling en respons 

2.1  Inleiding 

Het vierjarigencohort van pre-COOL is zo opgezet dat het tweede meetmoment 

in het schooljaar 2010-2011 samenviel met de tweede meting van COOL5-18 om 

op deze wijze de voor pre-COOL benodigde leerlinggegevens uit COOL5-18 te 

kunnen betrekken. Het derde meetmoment, in 2011-2012 betreft een aparte 

pre-COOL-dataverzameling. In dit hoofdstuk beschrijven we de 

dataverzameling en de verschillende onderzoeksinstrumenten die in deze 

beide opeenvolgende metingen werden gebruikt met het oog op het verkrijgen 

van de voor het vierjarigencohort van pre-COOL benodigde data, en de respons.  

 

Tweede meting (dataverzameling via COOL5- 18), derde meting 

Voor de procedure van dataverzameling van de tweede meting van pre-COOL, 

die samenviel met de tweede meting van COOL5-18 verwijzen we naar het 

technisch rapport over deze tweede COOL5-18 meting (Driessen, Mulder & 

Roeleveld, 2012, par 2.1 tot en met 2.4). COOL5-18 heeft elke meetronde te 

maken met uitval van scholen. Dat was ook deze meetronde het geval. Helaas 

waren onder de uitvallers ook scholen die het jaar daarvoor gegevens hadden 

aangeleverd voor pre-COOL, over de leerlingen in groep 1. Om het 

responsverlies voor pre-COOL te beperken zijn deze scholen apart benaderd 

met het verzoek om hun deelname aan pre-COOL te continueren en de voor 

pre-COOL benodigde gegevens aan te leveren. Een deel van deze scholen bleek 

hiertoe bereid.  

De derde meting, schooljaar 2011-2012 zijn alle scholen benaderd die in de 

beide voorgaande metingen (dus eerste en / of tweede meting) gegevens voor 

pre-COOL hadden aangeleverd.  
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In onderstaande tabel staat het tijdpad van dataverzameling in beide metingen.  
 
Tabel 2.1  Tijdpad dataverzamelingmeting 2 en 3 

Activiteit Periode 

Groep 2 – schooljaar 2010- 2011  

1. Afname leerlingprofiel en kleutertoetsen  

Invullen digitaal leerlingprofiel groep 2 april 2011 

Opvragen toetsgegevens groep 2 maart-april 2011 

2. Afname vragenlijsten  

Vragenlijsten kleuterleerkrachten mei 2011 

Groep 3 – schooljaar 2011- 2012  

 Afname leerlingprofiel en kleutertoetsen  

Invullen leerlingprofiel groep 3 mei 2012 

Opvragen toetsgegevens groep 3 april-juni 2012 

 

2.2 Dataverzameling groep 2 

2.2.1  Leerlingprofiel en kleutertoetsen 

Het pre-COOL-cohortonderzoek maakt gebruik van twee instrumenten uit het 

COOL-cohortonderzoek groep 2 om gegevens over de kinderen te verkrijgen: 

het leerlingprofiel en de kleutertoetsen. In het leerlingprofiel dat aan de 

leerkrachten van groep 2 wordt voorgelegd kunnen zij hun mening geven 

omtrent het gedrag, de achtergrond en de ontwikkeling van kinderen. Er 

worden grotendeels dezelfde vragen gesteld als in het Instroomprofiel uit pre-

COOL dat de kleuterleerkrachten de eerste meting invulden, zodat de 

ontwikkeling in die aspecten langere tijd gevolgd kan worden. 

Daarnaast zijn toetsgegevens opgevraagd van twee kleutertoetsen uit het Cito-

leerlingvolgsysteem, namelijk de taaltoets Taal voor kleuters en de rekentoets 

Ordenen. Bij Taal voor kleuters gaat het om de nieuwste versie (2009) en de 

toets die halverwege het schooljaar in groep 2 wordt afgenomen, M2. Bij 

Ordenen gaat het om de toets voor de ‘Oudste Kleuters’ uit 1997. De scholen 

nemen deze Cito-toetsen Taal voor kleuters en Ordenen in principe af in groep 

2, in het kader van hun deelname aan het COOL-cohortonderzoek2. De 

toetsgegevens konden in een met het oog hierop ontwikkelde (beveiligde) 

                                                      

 
2  In het cohortonderzoek onderzoek COOL5-18 wordt gebruik gemaakt van toetsen die onderdeel zijn 

van het Cito-leerlingvolgsysteem, in de groepen 2, 5 en 8.  
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webapplicatie worden ingevoerd of digitaal worden verstuurd naar het 

onderzoeksinstituut.  

 

2.2.2  Oudervragenlijsten 

In het COOL-cohortonderzoek krijgen ouders van kinderen in groep 2 het 

verzoek een schriftelijk vragenlijst in te vullen. Het algemene doel ervan is om 

een indruk te krijgen van de situatie waarin het kind thuis opgroeit. Daarvoor 

wordt informatie gevraagd over een serie gezinsstructurele en gezinsculturele 

kenmerken. Onder de eerste groep vallen aspecten als gezinssamenstelling, 

opleidingsniveau van de ouders en geboorteland. Onder de tweede groep vallen 

kenmerken die te maken hebben met de religie en taal. Daarnaast zijn er ook 

vragen over taalstimuleringsactiviteriten in het gezin en over het bezoek van 

een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en deelname aan voor- en 

vroegschoolse programma’s.  

De ouders krijgen deze vragenlijst via de leerkracht van hun kind, met het 

verzoek de ingevulde vragenlijst in een portvrije antwoordenveloppe aan de 

onderzoekers te retourneren. Voor zover het pre-COOL-ouders betreft is deze 

vragenlijst alleen verstuurd als zij in het kader van pre-COOL niet hadden 

gerespondeerd.  

 

2.2.3  Vragenlijsten leerkrachten kleutergroepen 

Om zicht te krijgen op de activiteiten en werkwijze in de kleutergroep waarin 

de onderzoekskinderen zitten, is een vragenlijst voorgelegd aan de 

leerkrachten van de betreffende groepen. De vragen hebben vooral betrekking 

op inhoudelijke aspecten van het werk, zoals de pedagogische aanpak, de visie 

en de wijze waarop er met de kinderen wordt omgegaan. Er worden 

grotendeels dezelfde vragen gesteld als die de leerkrachten voor groep 1 

invulden, zodat eventuele veranderingen gevolgd kunnen worden. 

Omdat de onderzoekskinderen over verschillende kleutergroepen verdeeld 

zijn, zijn vaak meerdere vragenlijsten per school ingevuld.  

2.3 Dataverzameling groep 3 

In het schooljaar 2011-2012 heeft opnieuw een dataverzameling 

plaatsgevonden, nu in groep 3. In mei van dat schooljaar is aan alle 

contactpersonen een brief gestuurd met het verzoek om toetsscores aan te 

leveren voor aan het onderzoek deelnemende leerlingen in groep 3.                
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De leerkrachten van de betreffende leerlingen konden de toetsscores invoeren 

in een met het oog hierop ontwikkelde (beveiligde) webapplicatie. Behalve de 

toetsscores is de leerkrachten ook gevraagd om een leerlingprofiel in te vullen. 

Dit kregen zij per post toegestuurd.  

2.4  Gebruikte onderzoeksinstrumenten en respons 

In tabel 2.2 staan de in 2.2 en 2.3 gepresenteerde instrumenten, de herkomst 

en het niveau waarop de informatie is verzameld. 
 
 
Tabel 2.2  Verzamelde gegevens naar instrument, bron en niveau 

Instrument Informatie verstrekt 
door/verzameld bij 

Informatieniveau 
Groep 

 
Kind 

 
Ouders 

Leerlingprofiel groep 2 en 3 Leerkracht  X  

Toetsgegevens groep 2 en 

groep 3 

5-en 6-jarige kinderen 
 X  

Oudervragenlijst groep 2 Ouders  X X 

Vragenlijst leerkracht 

kleutergroepen groep 2 

Leerkracht 

kleutergroepen 
X   

 
 

In tabel 2.3 geven we de respons op de tweede en derde meting in het 

vierjarigencohort per instrument weer.  

 
Tabel 2.3  Respons per instrument   

 Vierjarigencohort (n=  1024) 

 % n 

Leerlingprofiel groep 2 98.4 1008 

Leerlingprofiel groep 3 77.4 793 

Toetsgegevens groep 2 91.4 936 

Toetsgegevens groep 3 77.6 7953 

Vragenlijst leerkracht kleutergroepen nvt 180 

 

 

 

 

                                                      

 
3 Inclusief leerlingen met kleuterbouwverlenging. 
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3 Het leerlingprofiel groep 2  

3.1 Inleiding 

Aan de leerkrachten van groep 2 is gevraagd om per kind een korte vragenlijst 

in te vullen. Hierin konden zij hun mening geven omtrent het gedrag en de 

ontwikkeling van de kinderen.  

Er waren drie versies van het leerlingprofiel: 

1. Het leerlingprofiel groep 2 van COOL (A) (zie Driessen, et al., 2012); . 

2. Een aanvullend pre-COOL leerlingprofiel (B) voor de kinderen die op 

een school zaten die ook meedeed aan de tweede meting van COOL (en 

voor wie dus in principe ook profiel A ingevuld moest worden); 

3. Een pre-COOL leerlingprofiel (C) voor kinderen voor wie geen COOL 

leerlingprofiel is ingevuld (omdat de scholen niet meer meededen aan 

de tweede meting van COOL). 

3.2 Respons op het leerlingprofiel groep 2 

Voor 791 pre-COOL leerlingen is in groep 2 een COOL leerlingprofiel (A) 

ingevuld. Voor  832 COOL leerlingen is een aanvullend pre-COOL leerlingprofiel 

(B) ingevuld) en voor 32 kinderen een pre-COOL leerlingprofiel (C). Het totaal 

aantal ingevulde leerlingprofielen groep 2 voor pre-COOL leerlingen is 1008. 

3.3 Schaalconstructie 

De vragen uit het leerlingprofiel betreffen bestaande schalen of een bewerking. 

Hieronder bespreken we de constructie van deze schalen. Voor elke schaal is 
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een factoranalyse (principale componentenanalyse met varimax rotatie) en een 

betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. 

 

Werkhouding, onderdeel A 

Onderdeel A gaat over de werkhouding van de kleuters. De drie vragen zijn 

afkomstig uit het PRIMA-cohortonderzoek (de voorloper van COOL) en zijn 

tevens in groep 1 aan de leerkrachten voorgelegd.  

Een factoranalyse levert één factor op die 74% van de variantie verklaart. De 

variabele werkhouding is berekend door de gemiddelde score te berekenen op 

de items 1 t/m 3. Een hogere score op deze variabele, betekent een gunstiger 

oordeel van de leerkracht over de werkhouding van de kinderen. 

 
Tabel 3.1  Factorladingen items onderdeel A: werkhouding 

 1 

Werkt nauwkeurig .82 

Denkt al gauw dat het werk af is .91 

Houdt snel op als iets niet lukt .85 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .83 

 
 

Sociale vaardigheden, onderdeel B 

De items over sociale vaardigheid zijn afkomstig van de subschaal ‘sociale 

competentie’ van de BRIEF- Infant Toddler Social and Emotional Assessment 

(BITSEA)  (Briggs-Gowan & Carter, 2001). Dezelfde vragen zijn in het 

instroomprofiel  (groep 1) ook aan de leerkrachten voorgelegd. 

Een factoranalyse levert twee factoren op die samen 59% van de variantie 

verklaren. Zonder rotatie laden alle items voldoende op de eerste factor (44% 

verklaarde variantie). Op basis van de 7 items is de variabele sociaal gevormd. 

 
Tabel 3.2  Factorladingen (zonder rotatie) items onderdeel B: sociale vaardigheden  

 1 

Probeert te helpen als iemand zich pijn heeft gedaan, geeft bijvoorbeeld 

speelgoed 
.75 

Volgt regels op .63 

Knuffelt of ‘geeft eten’ aan poppen of knuffelbeesten .58 

Is hartelijk tegen mensen die hij/zij graag mag .73 

Zoekt u op (of andere meester/juf) als hij/zij overstuur is .57 

Kijkt u recht aan wanneer u zijn/haar naam zegt .66 

Speelt goed met andere kinderen (broertjes en zusjes niet meegeteld) .71 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .78 
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Probleemgedrag, onderdeel C 

Net als in groep 1 hebben de leerkrachten in groep 2 vragen over 

probleemgedrag van de kinderen voorgelegd gekregen. Deze items zijn 

afkomstig uit de Teacher’s Report Form  (TRF, Verhulst et al., 1997). Voor een 

uitgebreide beschrijving zie het technisch rapport over de eerste meting van 

pre-COOL (Veen, et al., 2012). Een factoranalyse levert vier factoren op (68% 

verklaarde variantie). Na restrictie tot twee factoren komt de verdeling van de 

items over de twee factoren precies overeen met de schalen internaliserend en 

externaliserend probleemgedrag van de TRF4.  

 
Tabel 3.3  Factorladingen items onderdeel C: probleemgedrag 

 1* 2* 

 externaliserend internaliserend 

Spreekt veel tegen of maakt veel ruzie .75  

Kan zich niet concentreren, kan niet lang de aandacht 

ergens bijhouden 
.63 .29 

Kan niet stilzitten, is onrustig of overactief .81  

Onrustig, wiebelen of friemelen .76  

Is ongehoorzaam op school .81  

Veroorzaakt onrust in de klas .86  

Plaagt veel .73  

Dagdromen of gaat op in zijn/haar gedachten  .61 

Zenuwachtig of gespannen  .64 

Gesloten, anderen weten niet goed wat er in hem/haar 

omgaat 
 .73 

Te weinig actief, beweegt zich langzaam of heeft te 

weinig energie 
 .50 

Is bang om fouten te maken  .67 

Teruggetrokken, komt niet tot contact met anderen  .70 

Maakt zich zorgen  .65 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .88 .76 

*ladingen tussen de -.20 en .20 worden niet getoond 

 

 

                                                      

 
4  In het rapport pre- COOL cohortonderzoek, technisch rapport eerste meting 2009- 2010 staan per 

abuis de items en factorladingen in de verkeerde kolom. 
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Een factoranalyse over de 7 items van externaliserend probleemgedrag levert 

twee factoren op die 59 en 16% van de variantie verklaren. De twee factoren 

komen overeen met de subschalen. Door het berekenen  van de gemiddelde 

scores op de items van de eerste factor is de variabele ExAgressief gevormd en 

op basis van de items van de tweede factor de variabele ExAandacht. 

 
Tabel 3.4  Factorladingen items onderdeel C: Externaliserend probleemgedrag 

 1 2 

 Agressief gedrag Aandachtsproblemen 

Spreekt veel tegen of maakt veel ruzie .82 .20 

Is ongehoorzaam op school .83 .27 

Veroorzaakt onrust in de klas .75 .44 

Plaagt veel .85  

Kan zich niet concentreren, kan niet lang de 

aandacht ergens bijhouden 
 .82 

Kan niet stilzitten, is onrustig of overactief .36 .83 

Onrustig, wiebelen of friemelen .26 .86 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .87 .85 

 
 

Een factoranalyse over de items van internaliserend probleemgedrag levert 

twee factoren op (42 en 16% verklaarde variantie). Op basis van de eerste factor 

is de variabele InTerug gevormd, op basis van de tweede factor de variabele 

InAngst. 

 
Tabel 3.5  Factorladingen items onderdeel C: Internaliserend probleemgedrag 

 1 2 

 Teruggetrokken Angstig/depressief 

Dagdromen of gaat op in zijn/haar gedachten .68  

Teruggetrokken, komt niet tot contact met anderen .73 .24 

Gesloten, anderen weten niet goed wat er in 

hem/haar omgaat 
.73 .30 

Te weinig actief, beweegt zich langzaam of heeft te 

weinig energie 
.67  

Zenuwachtig of gespannen  .75 

Is bang om fouten te maken  .80 

Maakt zich zorgen  .79 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .69 .72 
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Relatie met het kind, onderdeel D 

In het leerlingprofiel groep 2 zijn net als in het instroomprofiel 15 items uit de 

verkorte versie van de Leerling-Leerkracht Relatie Vragenlijst opgenomen 

(LLRV, Koomen et al., 2007). Voor een uitgebreide beschrijving zie Veen, et al. 

(2012). Een factoranalyse levert drie factoren op die respectievelijk 41, 20 en 

12% van de variantie verklaren. De factoren komen net als bij het 

instroomprofiel overeen met de subschalen van de LLRV. Door de gemiddelde 

scores te berekenen  zijn de variabelen RelConfl, RelAfhank en RelNabij 

gevormd, allen met een goede interne consistentie. 

 
Tabel 3.6  Factorladingen items onderdeel 6: Relatie met het kind 

 1 2 3 

 conflict afhankelijkheid nabijheid 

Heeft voortdurend bevestiging van mij nodig  .83  

Is de hele dag door sterk op mij gericht  .83  

Reageert sterk op situaties waarin hij/zij niet bij 

mij kan zijn 
.31 .75  

Gedraagt zich te afhankelijk van mij .20 .85  

Vraagt mij om hulp in situaties waarin dit eigenlijk 

niet nodig is 
 .81  

Dit kind en ik lijken voortdurend strijd met elkaar 

te leveren 
.89   

Dit kind heeft het gevoel dat ik hem/haar 

oneerlijk behandel 
.85 .22  

Als dit kind slecht gehumeurd is, weet ik dat het 

een lange en moeilijke dag gaat worden 
.86   

De gevoelens van dit kind tegenover mij kunnen 

geheel onvoorspelbaar zijn of abrupt omslaan 
.86 .21  

De omgang met dit kind vergt veel energie van 

mij 
.80 .23 -.20 

Dit kind praat openhartig met mij over zijn/haar 

gevoelens en ervaringen 
  .78 

Als dit kind verdrietig is, zal het troost bij me 

zoeken 
  .81 

Ik heb een hartelijke, warme relatie met dit kind -.27  .85 

Dit kind lijkt zich veilig bij mij te voelen   .84 

De omgang met dit kind geeft mij een gevoel van 

effectiviteit en zelfvertrouwen 
-.31  .76 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .93 .89 .87 
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In tabel 3.7 wordt een overzicht gegeven van de gevormde schalen van het 

leerlingprofiel groep 2. 

 
Tabel 3.7  Overzicht van de gevormde schalen (gemiddelde score, standaarddeviatie, aantal, 

theoretisch bereik en interne consistentie) 

Naam schaal Omschrijving Gem. Sd n Bereik Cronbach
’s alfa 

Werkhouding A1 t/m 3, werkhouding 3.38 .89 818 1-5 .83 

Sociaal B1 t/m 7, sociale vaardigheden 2.61 .37 864 1-3 .78 

Externaliserend 
C1t/m4, 6,8,10, externaliserend 

probleemgedrag 
1.36 .45 864 1-3 .88 

ExAgressief C1,6,8,10, externaliserend agressief gedrag 1.29 .46 864 1-3 .87 

ExAandacht 
C2 t/m 4, externaliserend 

aandachtsproblemen 
1.44 .58 863 1-3 .85 

Internaliserend 
C5,7,9,11 t/m14, internaliserend 

probleemgedrag 
1.37 .37 864 1-3 .76 

InTerug C5,9,11,13, internaliserend teruggetrokken 1.33 .40 863 1-3 .69 

InAngst 
C7,12,14, internaliserend 

angstig/depressief 
1.42 .48 864 1-3 .72 

RelAfhank D1 t/m 5, afhankelijkheid 2.21 .75 820 1-5 .89 

RelConfl* D 6 t/m 10, conflict 1.77 .78 821 1-5 .93 

RelNabij D11 t/m 15, nabijheid 3.87 .61 820 1-5 .87 

*Hoe hoger de score, hoe meer conflict  

 
 
Tabel 3.8  Scores op de gevormde schalen naar sociaal-etnische achtergrond 

 max.LBO  max.LBO  max.MBO  max.MBO  HBO/WO  HBO/WO  

 all. aut. all. aut. all. aut. 

Werkhouding 3.27 3.26 3.23 3.41 3.23 3.58 

Sociaal 2.52 2.56 2.58 2.65 2.57 2.67 

Externaliserend 1.49 1.42 1.36 1.33 1.37 1.29 

ExAgressief 1.44 1.28 1.29 1.27 1.31 1.26 

ExAandacht 1.56 1.60 1.46 1.42 1.45 1.33 

Internaliserend 1.41 1.38 1.44 1.33 1.47 1.33 

InTerug 1.43 1.34 1.43 1.28 1.40 1.26 

InAngst 1.39 1.44 1.46 1.40 1.58 1.40 

RelAfhank 2.31 2.26 2.17 2.21 2.46 2.09 

RelConfl 1.87 1.63 1.90 1.75 1.95 1.70 

RelNabij 3.67 3.94 3.77 3.96 3.66 3.99 
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Tabel 3.9  Scores op de gevormde schalen naar deelname aan voorschoolse voorzieningen 

 geen kinderdagverblijf peuterspeelzaal voorschool 

Werkhouding 3.39 3.43 3.39 3.19 

Sociaal 2.57 2.62 2.62 2.59 

Externaliserend 1.40 1.36 1.33 1.43 

ExAgressief 1.32 1.30 1.27 1.35 

ExAandacht 1.51 1.45 1.41 1.54 

Internaliserend 1.42 1.33 1.36 1.45 

InTerug 1.40 1.28 1.32 1.39 

InAngst 1.45 1.41 1.41 1.52 

RelAfhank 2.15 2.18 2.20 2.44 

RelConfl 1.67 1.94 1.72 2.01 

RelNabij 3.76 3.88 3.93 3.73 
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4 Het leerlingprofiel groep 3 

4.1 Inleiding 

De leerkrachten van groep 3 is verzocht om voor alle kinderen in zijn/haar 

groep die aan pre-COOL meedoen, het leerlingprofiel in te vullen. De vragen 

komen overeen met het leerlingprofiel groep 2 (zie voorgaand hoofdstuk). 

4.2 Respons op het leerlingprofiel groep 3 

Het leerlingprofiel is voor 793 leerlingen ingevuld. 

4.3 Schaalconstructie 

De vragen uit het leerlingprofiel betreffen bestaande schalen of een bewerking 

(zie voor de herkomst van de items het hoofdstuk leerlingprofiel groep 2).  

Hieronder wordt de constructie van deze schalen besproken. Voor elke schaal 

is een factoranalyse (principale componentenanalyse met varimax rotatie) en 

een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. 

 

Werkhouding, onderdeel A 

Onderdeel A gaat over de werkhouding van de kinderen. Een factoranalyse 

levert één factor op die 73% van de variantie verklaart. De variabele 

werkhouding is berekend door de gemiddelde score te berekenen op de drie 

items.  Een hogere score op deze variabele, betekent een gunstiger oordeel van 

de leerkracht over de werkhouding van de kinderen. 
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Tabel 4.1  Factorladingen items onderdeel A: werkhouding 

 1 

Werkt nauwkeurig .84 

Denkt al gauw dat het werk af is .90 

Houdt snel op als iets niet lukt .81 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .82 

 
 
Sociale vaardigheden, onderdeel B 

De items over sociale vaardigheid zijn afkomstig van de subschaal ‘sociale 

competentie’ van de BRIEF- Infant Toddler Social and Emotional Assessment 

(BITSEA)  (Briggs-Gowan & Carter, 2001). Dezelfde vragen zijn in het 

instroomprofiel (groep 1) en het leerlingprofiel groep 2 ook aan de 

leerkrachten voorgelegd. Een factoranalyse levert twee factoren op die samen 

54% van de variantie verklaren. Zonder rotatie laden alle items voldoende op de 

eerste factor. 

 
Tabel 4.2  Factorladingen (zonder rotatie) items onderdeel B: sociale vaardigheden  

 1 

Probeert te helpen als iemand zich pijn heeft gedaan, geeft bijvoorbeeld 

speelgoed 
.70 

Volgt regels op .57 

Knuffelt of ‘geeft eten’ aan poppen of knuffelbeesten .47 

Is hartelijk tegen mensen die hij/zij graag mag .71 

Zoekt u op (of andere meester/juf) als hij/zij overstuur is .51 

Kijkt u recht aan wanneer u zijn/haar naam zegt .63 

Speelt goed met andere kinderen (broertjes en zusjes niet meegeteld) .73 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .72 

 
 

Probleemgedrag, onderdeel C 

Net als in groep 1 en 2 hebben de leerkrachten in groep 3 vragen over 

probleemgedrag van de kinderen voorgelegd gekregen.  

Een factoranalyse levert vier factoren op die samen 70% van de variantie 

verklaren  Na restrictie tot twee factoren komt de verdeling van de items over 

de twee factoren overeen met de schalen internaliserend en externaliserend 

probleemgedrag van de TRF.  
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Tabel 4.3  Factorladingen items onderdeel C: probleemgedrag 

 1* 2* 

 externaliserend internaliserend 

Spreekt veel tegen of maakt veel ruzie .76  

Kan zich niet concentreren, kan niet lang de aandacht 

ergens bijhouden 
.66 .30 

Kan niet stilzitten, is onrustig of overactief .81  

Onrustig, wiebelen of friemelen .80  

Is ongehoorzaam op school .80  

Veroorzaakt onrust in de klas .85  

Plaagt veel .71  

Dagdromen of gaat op in zijn/haar gedachten .27 .49 

Zenuwachtig of gespannen .25 .65 

Gesloten, anderen weten niet goed wat er in hem/haar 

omgaat 
 .74 

Te weinig actief, beweegt zich langzaam of heeft te 

weinig energie 
 .54 

Is bang om fouten te maken  .64 

Teruggetrokken, komt niet tot contact met anderen  .74 

Maakt zich zorgen  .71 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .89 .77 

*ladingen tussen de -.20 en .20 worden niet getoond 

 
 

Een factoranalyse over de 7 items van externaliserend probleemgedrag levert 

twee factoren op die samen 76%  van de variantie verklaren. De twee factoren 

komen overeen met de subschalen. Door het berekenen  van de gemiddelde 

scores op de items van de eerste factor is de variabele ExAgressief gevormd en 

op basis van de items van de tweede factor de variabele ExAandacht. 

 
Tabel 4.4  Factorladingen items onderdeel C: Externaliserend probleemgedrag 

 1 2 

 Agressief gedrag Aandachtsproblemen 

Spreekt veel tegen of maakt veel ruzie .83 .23 

Is ongehoorzaam op school .81 .31 

Veroorzaakt onrust in de klas .70 .50 

Plaagt veel .85  

Kan zich niet concentreren, kan niet lang de 

aandacht ergens bijhouden 
 .79 

Kan niet stilzitten, is onrustig of overactief .29 .88 

Onrustig, wiebelen of friemelen .28 .88 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .87 .86 
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Een factoranalyse over de items van internaliserend probleemgedrag  levert 

twee factoren op die samen 60% van de variantie verklaren. Op basis van de 

eerste factor is de variabele InTerug gevormd, op basis van de tweede factor de 

variabele InAngst. 

 
Tabel 4.5  Factorladingen items onderdeel C: Internaliserend probleemgedrag 

 1 2 

 Teruggetrokken Angstig/depressief 

Dagdromen of gaat op in zijn/haar gedachten .63  

Teruggetrokken, komt niet tot contact met 

anderen 
.71 .33 

Gesloten, anderen weten niet goed wat er in 

hem/haar omgaat 
.68 .36 

Te weinig actief, beweegt zich langzaam of heeft te 

weinig energie 
.77  

Zenuwachtig of gespannen  .76 

Is bang om fouten te maken  .82 

Maakt zich zorgen .22 .79 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .68 .74 

 
 

Relatie met het kind, onderdeel D 

In het leerlingprofiel groep 3 zijn net als in de eerdere profielen 15 items uit de 

verkorte versie van de Leerling-Leerkracht Relatie Vragenlijst opgenomen 

(LLRV, Koomen et al., 2007). Een factoranalyse levert drie factoren op die 

respectievelijk 45, 18 en 12% van de variantie verklaren. De factoren komen 

overeen met de subschalen van de LLRV. Door de gemiddelde scores te 

berekenen zijn de variabelen RelConfl, RelAfhank en RelNabij gevormd, allen 

met een goede interne consistentie. 
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Tabel 4.6  Factorladingen items onderdeel 6: Relatie met het kind 

 1 2 3 

 conflict afhankelijkheid nabijheid 

Heeft voortdurend bevestiging van mij nodig  .83  

Is de hele dag door sterk op mij gericht .21 .87  

Reageert sterk op situaties waarin hij/zij niet bij 

mij kan zijn 
.30 .75  

Gedraagt zich te afhankelijk van mij  .87  

Vraagt mij om hulp in situaties waarin dit eigenlijk 

niet nodig is 
.23 .78  

Dit kind en ik lijken voortdurend strijd met elkaar 

te leveren 
.88 .20  

Dit kind heeft het gevoel dat ik hem/haar 

oneerlijk behandel 
.83  -.22 

Als dit kind slecht gehumeurd is, weet ik dat het 

een lange en moeilijke dag gaat worden 
.89 .24  

De gevoelens van dit kind tegenover mij kunnen 

geheel onvoorspelbaar zijn of abrupt omslaan 
.83 .24  

De omgang met dit kind vergt veel energie van 

mij 
.82 .24 -.21 

Dit kind praat openhartig met mij over zijn/haar 

gevoelens en ervaringen 
  .78 

Als dit kind verdrietig is, zal het troost bij me 

zoeken 
  .82 

Ik heb een hartelijke, warme relatie met dit kind -.26  .87 

Dit kind lijkt zich veilig bij mij te voelen -.25  .83 

De omgang met dit kind geeft mij een gevoel van 

effectiviteit en zelfvertrouwen 
-.32  .77 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .93 .90 .88 

 
 

In tabel 4.7 wordt een overzicht gegeven van de gevormde schalen van het 

leerlingprofiel groep 3. 
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Tabel 4.7  Overzicht van de gevormde schalen (gemiddelde score, standaarddeviatie, aantal, 

theoretisch bereik en interne consistentie) 

Naam schaal Omschrijving Gem. Sd n Bereik 
Cronbach’s 

alfa 

Werkhouding A1 t/m 3, werkhouding 3.51 .95 790 1-5 .82 

Sociaal B1 t/m 7, sociale vaardigheden 2.58 .35 792 1-3 .72 

Externaliserend 
C1t/m4, 6,8,10, externaliserend 

probleemgedrag 
1.40 .48 791 1-3 .89 

ExAgressief 
C1,6,8,10, externaliserend agressief 

gedrag 
1.31 .48 790 1-3 .87 

ExAandacht 
C2 t/m 4, externaliserend 

aandachtsproblemen 
1.52 .62 791 1-3 .86 

Internaliserend 
C5,7,9,11 t/m14, internaliserend 

probleemgedrag 
1.42 .38 792 1-3 .77 

InTerug 
C5,9,11,13, internaliserend 

teruggetrokken 
1.39 .42 791 1-3 .68 

InAngst 
C7,12,14, internaliserend 

angstig/depressief 
1.46 .48 792 1-3 .74 

RelAfhank D1 t/m 5, afhankelijkheid 2.02 .80 776 1-5 .90 

RelConfl* D 6 t/m 10, conflict 1.54 .77 776 1-5 .93 

RelNabij D11 t/m 15, nabijheid 3.92 .68 776 1-5 .88 

*Hoe hoger de score, hoe meer conflict  

 
 
Tabel 4.8  Scores op de gevormde schalen naar sociaal-etnische achtergrond 

 mx.LBO  max.LBO  max.MBO  max.MBO  HBO/WO  HBO/WO 

 all. aut. all. aut. all. aut. 

Werkhouding 3.39 3.33 3.37 3.62 3.54 3.69 

Sociaal 2.46 2.59 2.54 2.60 2.56 2.65 

Externaliserend 1.46 1.33 1.50 1.39 1.39 1.35 

ExAgressief 1.39 1.25 1.44 1.30 1.28 1.23 

ExAandacht 1.56 1.44 1.58 1.51 1.50 1.50 

Internaliserend 1.49 1.40 1.41 1.41 1.50 1.38 

InTerug 1.51 1.40 1.36 1.35 1.47 1.32 

InAngst 1.47 1.40 1.48 1.47 1.53 1.46 

RelAfhank 2.13 2.07 2.03 1.94 2.20 1.97 

RelConfl 1.69 1.48 1.71 1.45 1.68 1.48 

RelNabij 3.78 3.79 3.93 3.98 3.87 4.05 
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Tabel 4.9  Scores op de gevormde schalen naar deelname aan voorschoolse voorzieningen 

 geen kinderdagverblijf peuterspeelzaal voorschool 

Werkhouding 3.46 3.50 3.51 3.61 

Sociaal 2.55 2.60 2.59 2.49 

Externaliserend 1.32 1.41 1.40 1.47 

ExAgressief 1.24 1.32 1.30 1.40 

ExAandacht 1.42 1.53 1.53 1.57 

Internaliserend 1.47 1.36 1.42 1.42 

InTerug 1.43 1.31 1.39 1.40 

InAngst 1.52 1.39 1.46 1.44 

RelAfhank 2.08 1.93 2.04 1.90 

RelConfl 1.55 1.58 1.52 1.59 

RelNabij 3.90 4.07 3.90 3.83 
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5 Toetsen groep 2 

5.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk staan de toetsen die zijn afgenomen bij de leerlingen uit groep 

2 centraal. In paragraaf 5.2 wordt verder ingegaan op deze toetsen.                 

In paragraaf 5.3 worden tabellen gepresenteerd met responsoverzichten, 

uitgesplitst naar de achtergrondkenmerken van de leerlingen en het al dan niet 

bezoeken van een voorschoolse voorziening. In paragraaf 5.4, ten slotte, 

worden de scores op de toetsen besproken.  

5.2  Toetsen en afname 

Aan de scholen is gevraagd de taaltoets Taal voor kleuters en de rekentoets 

Ordenen af te nemen5. Bij Taal voor kleuters gaat het om de nieuwste versie 

(2009) en de toets voor groep 2 die halverwege het schooljaar wordt 

afgenomen (M2). Bij Ordenen gaat het om de toets voor de ‘Oudste kleuters’ uit 

1997. Er zijn scholen die de oude versie van Taal voor kleuters hebben 

afgenomen en de rekentoets Rekenen voor kleuters. De scores op de twee 

taaltoetsen zijn niet met elkaar vergelijkbaar. Daarom worden de scores op de 

oude versie van Taal voor kleuters buiten beschouwing gelaten. Hetzelfde geldt 

voor de rekentoetsen. De nieuwe toets Rekenen voor kleuters is niet 

vergelijkbaar met Ordenen en wordt derhalve buiten beschouwing gelaten. 

 

 

                                                      

 
5 De toetsen zijn afgenomen in het kader van COOL5-18 en tevens gebruikt voor pre-COOL. 
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Taal voor kleuters6 

In de toets Taal voor kleuters zijn aspecten van de taalontwikkeling 

(conceptueel bewustzijn) en de ontluikende geletterdheid (metalinguïstisch 

bewustzijn) opgenomen. 

• Conceptueel bewustzijn: hieronder vallen passieve woordenschat en 

kritisch luisteren. Dit is het herkennen van begrippen en het begrijpen 

van korte teksten. 

• Metalinguïstisch bewustzijn: hieronder vallen schriftoriëntatie, klank en 

rijm, laatste en eerste woord horen en auditieve synthese. 

Metalinguïstisch bewustzijn is de vaardigheid om af te zien van de 

betekenis en te letten op de vorm, bijvoorbeeld de gerichtheid van 

kinderen op geschreven taal en de gerichtheid op klanken. 

 

Ordenen 

De toets Ordenen onderscheidt drie vaardigheden: classificeren, seriëren, en 

vergelijken en tellen. 

• Classificeren is het groeperen van voorwerpen op naam (bijvoorbeeld 

alle dieren) of op een bepaald kenmerk. 

• Seriëren is het rangschikken van voorwerpen op grond van een bepaald 

kenmerk, bijvoorbeeld grootte (dik-dun, lang-kort, hoog-laag, breed-

smal). 

• Vergelijken is het bepalen of er meer, minder of evenveel voorwerpen 

zijn. Tellen betreft het bepalen van het aantal. 

 

Afname 

Het Cito schrijft voor alle toetsen een bepaalde periode voor waarin ze moeten 

worden afgenomen (de toetskalender). De scholen konden de toetsen gewoon 

volgens deze toetskalender inplannen. Volgens de toetskalender moeten de 

twee kleutertoetsen in de periode januari – februari afgenomen worden. Bij alle 

scholen is dit ook gelukt. De scholen hebben zelf de toetsen afgenomen en 

nagekeken. Vervolgens hebben wij de scores opgevraagd bij de scholen. 
 
 
 
 

                                                      

 
6 Toetsinformatie afkomstig uit Driessen, et al., (2012). 
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5.3  Respons 

In totaal bevat het bestand 1024 leerlingen. Van 936 (91,4%) leerlingen is 

minimaal één toetsscore bekend. Van de overige 8.6% (88 leerlingen) hebben we 

geen scores, omdat de scores niet volledig waren (ontbreken versie), er een 

oude versie van Taal voor kleuters is afgenomen of omdat Rekenen voor 

kleuters is afgenomen in plaats van Ordenen. De sociaal-etnische achtergrond 

is van 948 (92.6%) leerlingen bekend (zie paragraaf 1.3). Van 76 leerlingen 

hebben we de sociaal-etnische achtergrond niet kunnen bepalen. 

In totaal zijn van 145 (14.2%) leerlingen zowel de toetsscores als de sociaal-

etnische achtergrond niet bekend. Deze leerlingen zijn daarom niet 

opgenomen in onderstaande tabellen. 

 

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de respons, uitgesplitst naar sociaal-etnische 

achtergrond. Meer dan de helft van de leerlingen is autochtoon en heeft ouders 

die een MBO- of een HBO/WO-opleiding hebben gevolgd. Allochtone leerlingen 

met hoogopgeleide ouders zijn ondervertegenwoordigd. 
 
Tabel 5.1  Respons naar sociaal-etnische achtergrond (kolom %) 

 N % 

max. LBO allochtoon 134 15.2 

max. LBO autochtoon 125 14.2 

max. MBO allochtoon 98 11.1 

max. MBO autochtoon 277 31.5 

HBO/WO allochtoon 58 6.6 

HBO/WO autochtoon 187 21.3 

Totaal 879 100.0 

 
 

Tabel 5.2 laat de verdeling van leerlingen zien naar het type voorschoolse 

voorziening dat ze hebben bezocht. Binnen elke groep wordt het meest 

gebruikgemaakt van de peuterspeelzaal.  

Bij autochtone leerlingen is de voorschool de minst gekozen voorziening. Hier 

doet het opleidingsniveau van de ouders er niet toe. Bij allochtone leerlingen is 

het kinderdagverblijf de minst gekozen voorziening. Dit geldt voor de 

leerlingen met laag- en hoogopgeleide ouders. Bij de leerlingen met ouders die 

maximaal een MBO-opleiding hebben, is er even vaak gekozen voor de 

voorschool als voor het kinderdagverblijf. Allochtone leerlingen maken het 

vaakst geen gebruik van voorschoolse voorzieningen. 
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Tabel 5.2  Percentage respondenten verdeeld over voorschoolse voorzieningen, uitgesplitst 

naar sociaal-etnische achtergrond (rij %) 

 geen kinderdagverblijf peuterspeelzaal voorschool 

max. LBO all. 18.7 9.7 53.0 18.7 

max. LBO aut. 12.8 13.6 68.8 4.8 

max. MBO all. 20.4 17.3 44.9 17.3 

max. MBO aut. 12.3 12.6 71.8 3.2 

HBO/WO all. 25.9 5.2 50.0 19.0 

HBO/WO aut. 14.4 27.3 56.1 8.2 

 

5.4  Taal – en rekenvaardigheid 

Tabel 5.3 laat de gemiddelde scores zien op de toetsen Taal voor kleuters en 

Ordenen. Hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders is, hoe hoger de 

leerlingen scoren op Taal voor kleuters en Ordenen. Dit geldt voor zowel 

allochtone als autochtone leerlingen. Ook scoren autochtone leerlingen hoger 

dan allochtone leerlingen op Taal voor kleuters. Bij Ordenen scoren autochtone 

leerlingen niet altijd hoger dan allochtone leerlingen. De standaarddeviaties 

zijn redelijk groot, behalve bij Taal voor kleuters voor allochtone leerlingen 

met hoogopgeleide ouders. 
 
Tabel 5.3  Gemiddelde vaardigheidsscores en standaarddeviaties op de toetsen Taal voor 

kleuters en Ordenen, gesplitst naar sociaal-etnische achtergrond 

 Taal voor kleuters Ordenen 

 gem. sd n gem. sd n 

max. LBO all 52.0 8.7 112 48.5 13.0 107 

max. LBO aut 59.4 11.1 100 53.7 12.5 84 

max. MBO all 53.8 10.5 86 50.7 10.9 83 

max. MBO aut 62.4 10.0 247 57.8 13.2 215 

HBO/WO all 56.1 6.9 50 56.0 13.2 48 

HBO/WO aut 66.5 11.0 160 61.0 13.8 155 

Totaal 59.9 11.3 755 55.6 13.7 962 

 
 

Tabel 5.4 en 5.5 laten nog een keer de scores en standaardafwijkingen op Taal 

voor kleuters en Ordenen zien, maar nu zijn ze verder uitgesplitst naar 

deelname aan voorschoolse voorzieningen. Binnen elke voorschoolse 

voorziening scoren autochtone leerlingen hoger op Taal voor kleuters dan 

allochtone leerlingen. De relatie tussen het opleidingsniveau van de ouders en 
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de score op de toets is minder eenduidig. Dit komt mede doordat in sommige 

subcategorieën gegevens ontbreken. Voor autochtone leerlingen die naar een 

kinderdagverblijf of naar een peuterspeelzaal zijn geweest, geldt dat naarmate 

het opleidingsniveau van de ouders hoger is, de gemiddelde score op Taal voor 

kleuters ook hoger is. Bij allochtone leerlingen is de relatie tussen 

opleidingsniveau van de ouders en de score alleen zichtbaar bij leerlingen die 

naar een voorschool zijn geweest en bij leerlingen die geen gebruik hebben 

gemaakt van voorschoolse voorzieningen. 

Allochtone en autochtone leerlingen met laagopgeleide ouders behalen de 

hoogste score op Taal voor kleuters wanneer zij een kinderdagverblijf hebben 

bezocht. Allochtone leerlingen met middelbaar opgeleide ouders scoren 

gemiddelde het hoogst op de taaltoets als zij een kinderdagverblijf bezocht 

hebben voorafgaand aan de basisschool. Autochtone leerlingen met middelbaar 

en hoogopgeleide ouders scoren gemiddeld het hoogste op Taal voor kleuters 

als zij een peuterspeelzaal hebben bezocht. Allochtone leerlingen met 

hoogopgeleide ouders scoren het hoogst wanneer zij een voorschool hebben 

bezocht. 

 

Op de rekentoets Ordenen is de relatie tussen opleidingsniveau en score niet 

altijd zichtbaar. Ook scoren autochtone leerlingen niet altijd hoger dan 

allochtone leerlingen. Zo scoren autochtone leerlingen met laagopgeleide 

ouders lager dan allochtone leerlingen met laagopgeleide ouders als ze een 

kinderdagverblijf of een voorschool hebben bezocht. 

 

Allochtone leerlingen met laagopgeleide ouders scoren gemiddeld het hoogst 

op Ordenen als zij een kinderdagverblijf hebben bezocht. Allochtone leerlingen 

met middelbaar opgeleide ouders scoren gemiddeld het hoogst als ze een 

voorschool hebben bezocht. Autochtone leerlingen met laag- en middelbaar 

opgeleide ouders score gemiddeld het hoogst wanneer zij geen gebruik hebben 

gemaakt van voorschoolse voorzieningen. Leerlingen van hoogopgeleide 

ouders behalen de hoogste score op Ordenen wanneer ze een peuterspeelzaal 

hebben bezocht. Dit geldt voor zowel allochtone als autochtone leerlingen. 
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Tabel 5.4  Gemiddelde vaardigheidsscores en standaarddeviaties op Taal voor kleuters, 

uitgesplitst naar sociaal-etnische achtergrond en deelname aan voorschoolse voorzieningen 

 geen Kinderdagverblijf 

 gem. sd n gem. sd n 

max. LBO allochtoon  49.1 9.0 21 55.5 10.9 9 

max. LBO autochtoon  57.5 9.6 10 60.1 10.6 15 

max. MBO allochtoon  52.4 8.4 18 59.3 13.0 14 

max. MBO autochtoon  60.8 10.1 30 61.7 6.9 29 

HBO/WO allochtoon  55.6 6.8 14 * * 3 

HBO/WO autochtoon  59.6 10.4 25 67.5 11.7 44 

 
 Peuterspeelzaal Voorschool 

 gem. sd n gem. sd n 

max. LBO allochtoon 52.1 8.9 64 53.2 5.8 18 

max. LBO autochtoon 59.5 11.5 74 * * 1 

max. MBO allochtoon 51.4 10.1 41 57.3 9.6 13 

max. MBO autochtoon 62.9 10.4 180 59.8 9.4 8 

HBO/WO allochtoon 55.7 6.4 25 59.3 6.7 8 

HBO/WO autochtoon 68.0 10.3 89 * * 2 

* N < 3 

 
 
Tabel 5.5  Gemiddelde vaardigheidsscores en standaarddeviaties op Ordenen, uitgesplitst naar 

sociaal-etnische achtergrond en deelname aan voorschoolse voorzieningen 

 geen kinderdagverblijf 

 gem. sd n gem. sd n 

max. LBO allochtoon 42.8 11.0 19 54.1 18.4 13 

max. LBO autochtoon 55.5 12.3 12 53.3 9.4 11 

max. MBO allochtoon 51.2 8.8 17 52.3 13.6 15 

max. MBO autochtoon 58.9 16.0 29 57.5 12.2 29 

HBO/WO allochtoon 50.2 8.1 11 * * 3 

HBO/WO autochtoon 56.0 13.0 19 60.0 10.9 46 

 
 peuterspeelzaal voorschool 

 gem. sd n gem. sd n 

max. LBO allochtoon 49.1 11.9 54 48.6 12.7 21 

max. LBO autochtoon 54.4 12.3 56 42.0 19.0 5 

max. MBO allochtoon 49.1 9.8 38 52.9 13.4 13 

max. MBO autochtoon 57.6 13.1 150 56.9 9.7 7 

HBO/WO allochtoon 61.0 12.7 26 52.3 12.9 8 

HBO/WO autochtoon 63.2 14.6 88 * * 2 

* N < 3 
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6 Toetsen groep 3 en kleuterverlengers 

6.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk staan de toetsprestaties van de derde meting centraal. Het 

overgrote deel van de leerlingen zit in schooljaar 2011-12 in groep 3. Een klein 

deel van de leerlingen heeft nog een extra jaar in groep 2 gedaan: de 

kleuterbouwverlening. We zullen de scores van deze leerlingen apart 

rapporteren. Eerst zullen de prestaties van de leerlingen die in groep 3 zitten 

worden besproken. Vervolgens komen de leerlingen uit groep 2 aan bod. 

6.2  Groep 3 

6.2.1  Toetsen en afname 
 

Aan de scholen is gevraagd de M-toetsen van Woordenschat LOVS, Rekenen-

Wiskunde LOVS en de Drie Minuten Toets LOVS (DMT) af te nemen bij de 

leerlingen7. 

 

Rekenen- Wiskunde 

De toets Rekenen-Wiskunde LOVS wordt in groep 3 voorgelezen aan de 

leerlingen. De leerlingen noteren hun antwoorden in het toetsboekje. 

Afwisselend worden open en gesloten vragen gesteld. 

De toets Rekenen-Wiskunde groep 3 bevat de volgende leerstofonderdelen: 

                                                      

 
7  Begrijpend lezen wordt eveneens in groep 3 afgenomen, maar dit betreft een E-toets die in juni 

afgenomen. Voor dit rapport willen we zoveel mogelijk beschikken over M-toetsen, waardoor 

Begrijpend lezen niet is opgevraagd bij de scholen. 
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• Getallen en getalsrelaties: centraal staat het doorzien van de structuur 

van de telrij en getallen en de relaties tussen getallen. 

• Hoofdrekenen: optellen en aftrekken. 

• Hoofdrekenen: vermenigvuldigen en delen. Het gaat hierbij om 

informele vermenigvuldigingen en delingen door middel van 

verdubbelen en halveren. 

• Complexere toepassingen: opgaven waarbij leerlingen meerdere 

bewerkingen moeten uitvoeren, bijvoorbeeld zowel optellen als 

aftrekken. 

• Meten: begrippen kennen die in meetsituaties worden gebruikt en 

kunnen gebruiken en toepassen van die begrippen in verschillende 

situaties, bijvoorbeeld het totaal aantal dozen op een stapel bepalen. 

 

Woordenschat 

De toets Woordenschat LOVS meet de ontwikkeling van de woordenschat van 

kinderen. Elke opgave wordt voorgelezen door de leerkracht. De leerling 

onderstreept het plaatje waarvan hij denkt dat het beste bij het voorgelezen 

woord hoort. De leerling heeft steeds keuze uit drie plaatjes. 

 

Drie Minuten Toets8 

Met de Drie Minuten wordt vastgesteld hoe goed een leerling losse woorden 

van uiteenlopende moeilijkheidsgraad kan verklanken, ofwel hoe goed een 

leerling is in technisch lezen. De DMT is een leessnelheidstoets en telt drie 

verschillende kaarten. In één minuut moeten leerlingen zoveel mogelijk 

woorden van een kaart hardop lezen. 

• Op leeskaart 1 staan woorden van het type ‘km’ (uil), ‘mk’ (koe) en 

‘mkm’ (pen). 

• Op leeskaart 2 staan woorden van het type ‘mmkm’ (spin), ‘mkmm’ 

(bank), ‘mmkmm’ (krant), ‘mmmkm’ (schroef) en ‘mkmmm(m)’ (herfst). 

• Op leeskaart 3 staan woorden met twee, drie of vier lettergrepen, zoals 

‘geluid’, ‘koningin’ en ‘papegaaien’.  

 

In januari/februari van groep 3 worden, in principe, alleen kaarten 1 en 2 

afgenomen. Aan het einde van groep 3 wordt ook kaart 3 afgenomen worden. 

                                                      

 
8 Informatie deels overgenomen van Driessen, Mulder en Roeleveld (2012). 
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Afname 

Het Cito schrijft voor alle toetsen een bepaalde periode voor waarin ze moeten 

worden afgenomen (de toetskalender). De scholen konden de toetsen gewoon 

volgens deze toetskalender inplannen. Volgens de toetskalender moeten de 

toetsen in de periode januari – februari afgenomen worden. De scholen hebben 

zelf de toetsen afgenomen en nagekeken. Vervolgens hebben wij de scores 

opgevraagd bij de scholen. 
 

6.2.2  Opvragen toetsscores 

Het opvragen van de scores vond plaats in het voorjaar van 2012 en duurde tot 

aan de zomervakantie. Een aantal scholen heeft in juni nog scores doorgeven 

en dus de meest recente toetsscores aangeleverd, meestal de E-versies van de 

toetsen. Hoewel de vaardigheidsscores van de toetsen Midden en Eind op één 

lijn liggen en daardoor met elkaar vergelijkbaar zijn, achten wij dit 

onwenselijk. De kinderen die de toets in juni hebben gemaakt, hebben 5 

maanden meer onderwijs gehad dan de leerlingen die de toets in 

januari/februari hebben gemaakt. Hierdoor liggen de scores van de E-toetsen 

logischerwijs wat hoger. Om toch tot een eerlijke indeling van toetsscores te 

komen, is gekozen om twee groepen te maken op basis van leeftijd tijdens de 

toetsafname. We onderscheiden twee groepen: de oudste leerlingen (6,5 – 7 jaar 

oud) en de jongste leerlingen (6 – 6,5 jaar oud). Met deze indeling houden we 

geen rekening meer met het moment van toetsafname (januari/februari of 

juni). 

Een gevolg van een dergelijke indeling is dat we de beschikking moeten hebben 

over de geboortedata van de leerlingen en de exacte afnamedatum van de 

toetsen. Voor de toetsen Woordenschat en Rekenen-Wiskunde hebben we de 

afnamedatum voor vrijwel alle leerlingen (minder dan 1% ontbreekt). Voor de 

Drie Minuten Toets ontbreekt voor 10% van de leerlingen een afnamedatum. De 

scores van deze leerlingen worden derhalve niet meegenomen in onderstaand 

rapport. 
 

6.2.3  Achtergrond van de leerlingen 

In deze paragraaf staat de respons centraal. We maken hierbij onderscheid 

naar sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen (zie paragraaf 1.3). 

Tabel 6.1 laat de verdeling van de leerlingen uit groep 3 zien naar sociaal-

etnische achtergrond. Meer dan de helft van de leerlingen is van autochtone 



44 

 

 

afkomst en heeft middelbaar of hoogopgeleide ouders. Ongeveer een kwart van 

de kinderen is van allochtone afkomst.  
 
 
Tabel 6.1  Verdeling leerlingen groep 3 naar sociaal-etnische achtergrond 

 n % 

max. LBO allochtoon 71 10.4 

max. LBO autochtoon 84 12.3 

max. MBO allochtoon 52 7.6 

max. MBO autochtoon 210 30.7 

HBO/WO allochtoon 39 5.7 

HBO/WO autochtoon 161 23.6 

SES onbekend 66 9.7 

Totaal 683 100 

 
 

Tabel 6.2 laat de verdeling zien naar type voorschoolse voorziening. De meeste 

leerlingen hebben een peuterspeelzaal bezocht voor ze naar de basisschool 

zijn gegaan (63.9%). De voorschool is door de minste leerlingen bezocht (7.6%). 

Van één leerling is het onbekend van welk type voorschoolse voorziening 

gebruik is gemaakt. 

 
Tabel 6.2  Verdeling naar type voorschoolse voorziening (kolom %) 

 N % 

Kinderdagverblijf 106 15.5 

Peuterspeelzaal 436 63.9 

Voorschool 52 7.6 

Geen 88 12.9 

Onbekend 1 0.1 

 
 

Uit tabel 6.1 bleek al dat van 66 leerlingen de sociaal-etnische achtergrond 

onbekend is en van één leerling is het type voorschoolse voorziening 

onbekend. Van deze leerling ontbreekt ook de sociaal-etnische achtergrond, 

waardoor in totaal 66 leerlingen bij de verdere besprekingen buiten 

beschouwing worden gelaten. 

 

Tabel 6.3 laat een gedetailleerder beeld zien van de verdeling van leerlingen 

naar type voorschoolse voorziening. Binnen elke categorie sociaal-etnische 

achtergrond gaan de meeste kinderen naar de peuterspeelzaal. Autochtone 
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leerlingen met hoogopgeleide ouders hebben ook relatief veel gebruikgemaakt 

van het kinderdagverblijf. Allochtone leerlingen maken relatief veel gebruik 

van de voorschool. Allochtone leerlingen maken ook relatief vaak überhaupt 

geen gebruik van voorschoolse voorzieningen. Naarmate de ouders van deze 

leerlingen ook nog eens hoger opgeleid zijn, neemt dit percentage toe.  

 
Tabel 6.3  Verdeling leerlingen naar type voorschoolse voorziening, uitsplitsing naar sociaal-

etnische achtergrond (rij %)  

 geen kinderdagverblijf peuterspeelzaal voorschool 

 n % n % n % n % 

max. LBO all 11 15.5 6 8.5 37 52.1 17 23.9 

max. LBO aut 9 10.7 9 10.7 63 75.0 3 3.6 

max. MBO all 11 21.2 8 15.4 24 46.2 9 17.3 

max. MBO aut 25 11.9 31 14.8 148 70.5 6 2.9 

HBO/WO all 10 25.6 2 5.1 17 43.6 10 25.6 

HBO/WO aut 17 10.6 43 26.7 98 60.9 3 1.9 

 
 

6.2.4 Toetsscores 

In deze paragraaf staan de prestaties op de Cito-toetsen centraal. Vanwege de 

indeling op leeftijd die de leerling had ten tijde van de afname, worden alleen 

de scores meegenomen van leerlingen van wie een geboortedatum en een 

afnamedatum bekend is (zie 6.2.2). 

 

Rekenen- Wiskunde 

Tabel 6.4 laat de gemiddelde vaardigheidsscores en standaardafwijkingen op 

Rekenen-Wiskunde zien voor alle leerlingen in groep 3 in totaal en voor de 

jongste en oudste leerlingen op het moment dat de toets is gemaakt. Ook 

wordt een onderscheid gemaakt naar sociaal-etnische achtergrond. Alle 

leerlingen bij elkaar genomen, scoren autochtone leerlingen hoger naarmate 

hun ouders hoger opgeleid zijn. Voor allochtone leerlingen gaat dit niet 

helemaal op: de leerlingen met hoogopgeleide ouders scoren lager dan de 

leerlingen met middelbaar opgeleide ouders en gelijk aan leerlingen met 

laagopgeleide ouders. 

Dit patroon is ook terug te vinden wanneer onderscheid gemaakt wordt naar 

leeftijd op het moment van de toetsafname. Ook is in deze tabel duidelijk te 

zien dat de oudste leerlingen hoger scoren dan de jongste leerlingen (met 

uitzondering van autochtone leerlingen met laagopgeleide ouders). 
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Tabel 6.4  Vaardigheidsscores op Rekenen-Wiskunde voor alle leerlingen en naar leeftijd op 

toetsmoment, uitgesplitst naar sociaal-etnische achtergrond 

 totaal 6.5 – 7 jaar 6 – 6.5 jaar 

 gem. sd gem. sd n gem. sd n 

max. LBO all 24.8 16.2 27.6 17.1 48 18.6 12.1 21 

max. LBO aut 27.3 15.9 26.8 16.9 41 27.8 15.1 41 

max. MBO all 29.0 19.3 32.5 21.7 33 22.3 11.4 17 

max. MBO aut 33.4 15.6 35.8 16.2 121 30.2 14.3 88 

HBO/WO all 27.3 16.9 30.1 14.7 25 21.4 20.1 12 

HBO/WO aut 39.3 16.2 42.1 16.7 88 35.9 15.1 73 

 
 

In tabel 6.5 en 6.6 wordt onderscheid gemaakt naar het type voorschoolse 

voorziening van de leerlingen en naar sociaal-etnische achtergrond. Tabel 6.5 

laat de scores van de oudste leerlingen zien; tabel 6.6 van de jongste leerlingen. 

De gemiddelde scores in de tabellen dienen voorzichtig geïnterpreteerd te 

worden vanwege de kleine aantallen per categorie. Ook is het bij deze toets 

mogelijk om zelfs bij 14 goede antwoorden nog een vaardigheidsscore van 0 te 

krijgen (op een totaal van 50 vragen). De score 0 komt dus relatief vaak voor. 

 
Tabel 6.5  Vaardigheidsscores van de oudste leerlingen (6.5-7 jaar) op Rekenen-Wiskunde, 

uitgesplitst naar type voorschoolse voorziening en sociaal-etnische herkomst 

 geen kinderdagverblijf peuterspeelzaal voorschool 

 gem. sd n gem. sd n gem. sd n gem. sd n 

max. LBO all 26.3 30.7 7 35.5 7.1 4 25.9 14.3 23 28.8 15.2 14 

max. LBO aut 16.5 20.8 4 28.0 17.1 3 28.7 16.1 33 * * 1 

max. MBO all 36.4 16.6 8 28.0 10.0 5 27.3 12.0 15 46.4 47.6 5 

max. MBO aut 29.9 17.6 20 28.6 19.3 19 38.7 14.1 80 * * 2 

HBO/WO all 30.7 9.1 7 * * 2 34.5 12.7 10 30.8 18.4 6 

HBO/WO aut 40.5 14.0 11 46.2 16.0 20 41.6 17.7 54 30.7 6.8 3 

* N < 2 
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Tabel 6.6  Vaardigheidsscores van de jongste leerlingen (6-6.5 jaar) op Rekenen-Wiskunde, 

uitgesplitst naar type voorschoolse voorziening en sociaal-etnische achtergrond. 

 geen kinderdagverblijf peuterspeelzaal voorschool 

 gem. sd n gem. sd n gem. sd n gem. sd n 

max. LBO all 14.3 9.2 4 * * 2 22.2 12.9 13 * * 2 

max. LBO aut 33.8 17.7 5 26.7 15.1 6 27.2 15.2 29 * * 1 

max. MBO all 31.0 5.2 3 22.0 11.1 3 21.9 12.3 9 11.5 10.6 2 

max. MBO aut 38.4 3.6 5 37.0 14.5 12 28.5 14.0 68 26.7 24.1 3 

HBO/WO all 17.0 22.7 3 - - - 22.6 23.3 7 * * 2 

HBO/WO aut 22.0 16.6 6 30.6 13.2 23 40.5 14.1  - - - 

* N < 2 

- geen waarnemingen 

 
 

Woordenschat 

Tabel 6.7 laat de gemiddelde vaardigheidsscores en standaardafwijkingen zien 

van de toets Woordenschat. Ook hier wordt eerst een totaal gemiddelde 

gegeven en vervolgens een onderscheid gemaakt naar de leeftijd van de 

leerlingen op het moment dat de toets is gemaakt. Uit de tabel is af te lezen dat 

autochtone leerlingen hoger scoren dan allochtone leerlingen, ongeacht het 

opleidingsniveau van de ouders. Dit geldt zowel voor de oudste als de jongste 

leerlingen. Allochtone leerlingen met middelbaar opgeleide ouders scoren 

hoger op Woordenschat dan vergelijkbare leerlingen met hoogopgeleide 

ouders. 

 
Tabel 6.7  Vaardigheidsscores op Woordenschat voor alle leerlingen en naar leeftijd op 

toetsmoment, uitgesplitst naar sociaal-etnische achtergrond 

 totaal 6.5 – 7 jaar 6 – 6.5 jaar 

 gem. sd gem. sd n gem. sd n 

max. LBO allochtoon 21.7 19.8 26.0 20.9 46 12.8 13.7 22 

max. LBO autochtoon 34.1 19.9 36.4 21.7 38 31.9 18.0 41 

max. MBO allochtoon 30.1 21.2 32.8 23.1 33 24.9 16.1 17 

max. MBO autochtoon 38.3 19.1 41.1 20.2 90 35.3 17.5 84 

HBO/WO allochtoon 26.2 16.2 30.6 13.4 25 18.3 18.2 14 

HBO/WO autochtoon 47.1 19.3 49.8 20.1 76 43.7 17.9 60 

 
 

In tabel 6.8 en 6.9 wordt onderscheid gemaakt naar het type voorschoolse 

voorziening. Ook wordt wederom onderscheid gemaakt naar de sociaal-

etnische achtergrond van de leerlingen. Net als bij Rekenen-Wiskunde moeten 
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de scores voorzichtig geïnterpreteerd worden in verband met een laag aantal 

leerlingen per subcategorie. 

 
Tabel 6.8  Vaardigheidsscores Woordenschat van de oudste leerlingen (6.5–7 jaar), uitgesplitst 

naar type voorschoolse voorziening en sociaal-etnische achtergrond 

 geen kinderdagverblijf peuterspeelzaal voorschool 

 gem. sd n gem. sd n gem. sd n gem. sd n 

max. LBO all 25.7 18.8 6 52.8 13.3 4 18.9 17.8 24 31.6 22.6 12 

max. LBO aut 14.0 15.3 4 * * 2 40.3 20.2 31 * * 1 

max. MBO all 43.4 27.1 8 43.8 10.3 4 24.6 11.8 15 37.7 39.1 6 

max. MBO aut 38.9 21.0 16 32.4 22.8 18 44.7 18.8 54 * * 2 

HBO/WO all 37.9 6.9 7 * * 2 32.2 10.9 10 22.8 19.7 6 

HBO/WO aut 39.5 22.9 10 53.7 20.1 18 51.5 19.2 45 35.7 15.8 3 

*N < 2 

 
 
Tabel 6.9  Vaardigheidsscores Woordenschat van de jongste leerlingen (6-6.5 jaar, uitgesplitst 

naar type voorschoolse voorziening en sociaal-etnische achtergrond 

 geen kinderdagverblijf peuterspeelzaal voorschool 

 gem. sd n gem. sd n gem. sd n gem. sd n 

max. LBO all 18.0 12.2 4 * * 2 11.9 16.1 13 14.3 7.6 3 

max. LBO aut 22.8 7.6 5 38.3 21.7 6 33.8 17.9 28 * * 2 

max. MBO all 22.3 17.6 3 27.7 7.0 3 24.1 20.2 9 * * 2 

max. MBO aut 43.7 22.6 7 37.7 16.1 10 34.6 16.4 64 22.3 31.8 3 

HBO/WO all 26.3 12.0 3 - - - 19.3 23.1 7 10.5 23.1 4 

HBO/WO aut 26.8 19.1 5 40.0 19.7 18 47.8 19.7 37 - - - 

 
 

Drie Minuten Toets (DMT) 

Tabel 6.10 laat de gemiddelde vaardigheidsscores en standaardafwijkingen op 

de DMT zien. Bij deze toets is geen onderscheid gemaakt tussen leerlingen die 

alleen kaart 1, kaart 1 en 2 en alle kaarten hebben gelezen. De scores van de 

verschillende kaarten zijn immers met elkaar vergelijkbaar. 

Bij alle leerlingen tezamen valt op dat de score van de leerlingen hoger is 

naarmate de ouders hoger opgeleid zijn. Ook scoren allochtone leerlingen met 

laag en middelbaar opgeleide ouders hoger dan autochtone leerlingen met een 

vergelijkbaar opleidingsniveau van de ouders. 

Bij de oudste leerlingen scoren de allochtone leerlingen hoger dan de 

autochtone leerlingen, bij een gelijk opleidingsniveau. Bij de jongere leerlingen 
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is vooral de score van de allochtone leerlingen met middelbaar opgeleide 

ouders opvallend. Zij scoren hoger dan de oudere leerlingen met een 

vergelijkbare sociaal-etnische achtergrond (30.0 versus 25.4). 

 
Tabel 6.10  Vaardigheidsscores op de DMT voor alle leerlingen en naar leeftijd op 

toetsmoment, uitgesplitst naar sociaal-etnische achtergrond 

 totaal 6.5 – 7 jaar 6 – 6.5 jaar 

 gem. sd gem. sd n gem. sd n 

max. LBO all 23.2 13.9 25.9 14.3 41 16.8 10.6 17 

max. LBO aut 18.4 12.4 20.5 13.9 38 15.7 9.7 29 

max. MBO all 26.8 15.5 25.4 15.1 31 30.0 16.3 14 

max. MBO aut 24.0 12.6 24.9 13.4 111 22.4 10.9 69 

HBO/WO all 28.6 18.3 33.3 19.3 25 17.9 10.2 11 

HBO/WO aut 29.0 16.3 31.6 17.3 75 25.3 14.3 55 

 
 

Tabel 6.11 en 6.12 geven de gemiddelde vaardigheidsscores nog een keer, maar 

nu wordt onderscheid gemaakt naar type voorschoolse voorziening en sociaal-

etnische achtergrond. Tabel 6.11 gaat over de oudste leerlingen; tabel 6.12 over 

de jongste leerlingen. Bij de jongste leerlingen ontbreken relatief veel scores, 

vooral bij leerlingen die naar een kinderdagverblijf of voorschool zijn gegaan. 

Soms komt de categorie niet voor, soms zijn er te weinig leerlingen. 

 
Tabel 6.11  Vaardigheidsscores van de oudste leerlingen (6.5-7 jaar) op de DMT, uitgesplitst 

naar type voorschoolse voorziening en sociaal-etnische achtergrond   

 geen kinderdagverblijf peuterspeelzaal voorschool 

 gem. sd n gem. sd n gem. sd n gem. sd n 

max. LBO all 18.8 9.0 4 23.0 11.2 4 24.5 13.5 24 34.1 17.7 9 

max. LBO aut 13.8 4.6 4 16.0 4.0 3 22.0 15.5 29 * * 2 

max. MBO all 25.8 11.9 5 19.8 10.8 5 21.4 15.1 16 43.4 9.8 5 

max. MBO aut 23.9 10.2 16 21.8 11.7 14 25.8 14.4 79 * * 2 

HBO/WO all 35.3 24.0 7 * * 1 32.3 16.5 11 36.3 21.2 6 

HBO/WO aut 30.5 17.1 10 31.0 18.1 17 33.1 17.1 46 * * 2 

*N < 2 
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Tabel 6.12  Vaardigheidsscores van de jongste leerlingen (< 78 maanden) op de DMT, 

uitgesplitst naar type voorschoolse voorziening en sociaal-etnische achtergrond   

 geen kinderdagverblijf peuterspeelzaal voorschool 

 gem. sd n gem. sd n gem. sd n gem. sd n 

max. LBO all 20.3 16.8 4 * * 1 17.5 9.2 10 * * 2 

max. LBO aut 20.3 19.4 4 19.3 4.6 3 14.4 7.8 22 - - - 

max. MBO all 38.7 7.8 3 * * 2 30.1 19.7 8 * * 1 

max. MBO aut 18.3 10.0 4 22.0 11.0 9 22.2 10.6 54 * * 2 

HBO/WO all 13.0 6.6 3 - - - 18.2 8.6 6 * * 2 

HBO/WO aut 21.7 12.5 6 21.7 11.1 20 28.6 16.1 29 - - - 

*N < 2 

- geen waarnemingen 

6.3 Groep 2 Kleuterverlengers 

6.3.1 Inleiding 

Een deel van de leerlingen uit het cohort heeft een verlengde kleuterklas 

gedaan. Zij zaten in schooljaar 2011-12 dus nog in groep 2. Van deze groep 

hebben wij de toetsscores van de kleutertoetsen opgevraagd. Het gaat om de 

toetsen: Taal voor kleuters (LOVS M2), Rekenen voor kleuters (LOVS M2) en 

Ordenen (oudste kleuters). Voor de kleuters zijn dus twee rekentoetsen in 

omloop: Rekenen voor kleuters en Ordenen. In schooljaar 2010-11 (tweede 

meting) hebben de meeste scholen nog Ordenen afgenomen. In schooljaar 

2011-12 hebben de meeste scholen Rekenen voor kleuters afgenomen. Omdat 

de scores van beide toetsen niet met elkaar vergelijkbaar zijn, zijn beide 

toetsen opgenomen in dit hoofdstuk.  

 

Ordenen9 

De toets Ordenen onderscheidt drie vaardigheden: classificeren, seriëren, en 

vergelijken en tellen. 

• Classificeren is het groeperen van voorwerpen op naam (bijvoorbeeld 

alle dieren) of op een bepaald kenmerk. 

• Seriëren is het rangschikken van voorwerpen op grond van een bepaald 

kenmerk, bijvoorbeeld grootte (dik-dun, lang-kort, hoog-laag, breed-

smal). 

                                                      

 
9  Informatie over Taal voor kleuters en Ordenen deels overgenomen van Driessen, Mulder en 

Roeleveld (2012). 
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• Vergelijken is het bepalen of er meer, minder of evenveel voorwerpen 

zijn. Tellen betreft het bepalen van het aantal. 
 

Taal voor kleuters (LOVS) 

In de toets Taal voor kleuters zijn aspecten van de taalontwikkeling 

(conceptueel bewustzijn) en de ontluikende geletterdheid (metalinguïstisch 

bewustzijn) opgenomen. 

• Conceptueel bewustzijn: hieronder vallen passieve woordenschat en 

kritisch luisteren. Dit is het herkennen van begrippen en het begrijpen 

van korte teksten. 

• Metalinguïstisch bewustzijn: hieronder vallen schriftoriëntatie, klank en 

rijm, laatste en eerste woord horen en auditieve synthese. 

Metalinguïstisch bewustzijn is de vaardigheid om af te zien van de 

betekenis en te letten op de vorm, bijvoorbeeld de gerichtheid van 

kinderen op geschreven taal en de gerichtheid op klanken. 
 

Rekenen voor kleuters (LOVS) 

Binnen Rekenen voor kleuters wordt aandacht besteed aan drie domeinen: 

getalbegrip, meten en meetkunde. 

• Getalbegrip: herkennen van verschillende functies van getallen in de 

dagelijkse belevingswereld en ordenen, tellen en schatten van kleine 

hoeveelheden. 

• Meten: vaststellen hoe lang, dik, groot iets is. Omtrek, inhoud en 

gewicht van mensen en voorwerpen worden gemeten. 

• Meetkunde: begrijpen van de ruimte om het kind heen door te 

oriënteren, construeren en opereren met vormen en figuren. 

 

Afname 

Het Cito schrijft voor alle toetsen een bepaalde periode voor waarin ze moeten 

worden afgenomen (de toetskalender). De scholen konden de toetsen gewoon 

volgens deze toetskalender inplannen. Volgens de toetskalender moeten de 

toetsen in de periode januari/februari afgenomen worden. De scholen hebben 

zelf de toetsen afgenomen en nagekeken. Vervolgens hebben wij de scores 

opgevraagd bij de scholen. 
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Opvragen toetsscores 

Het opvragen van de scores vond plaats in het voorjaar van 2012 en duurde tot 

aan de zomervakantie. Een aantal scholen heeft in juni nog scores doorgeven 

en dus de meest recente toetsscores aangeleverd, meestal de E-versies van de 

toetsen. Hoewel de vaardigheidsscores van de toetsen Midden en Eind op één 

lijn liggen en daardoor met elkaar vergelijkbaar zijn, achten wij dit 

onwenselijk. De kinderen die de toets in juni hebben gemaakt, hebben 5 

maanden meer onderwijs gehad dan de leerlingen die de toets in 

januari/februari hebben gemaakt. Hierdoor liggen de scores van de E-toetsen 

logischerwijs wat hoger. Om toch tot een eerlijke indeling van toetsscores te 

komen, is gekozen om twee groepen te maken op basis van leeftijd tijdens de 

toetsafname. We onderscheiden twee groepen: de oudste leerlingen (6,5 – 7 jaar 

oud) en de jongste leerlingen (6 – 6,5 jaar oud). Met deze indeling houden we 

geen rekening meer met het moment van toetsafname (januari/februari of 

juni). 

Een gevolg van een dergelijke indeling is dat we de beschikking moeten hebben 

over de geboortedata van de leerlingen en de exacte afnamedatum van de 

toetsen. Van alle leerlingen zijn de geboortedata bekend en van de 

kleutertoetsen zijn alle afnamedatums bekend. 
 

6.3.2 Achtergrond van de leerlingen 

Tabel 6.13 laat de verdeling van de leerlingen zien naar sociaal-etnische 

achtergrond (zie paragraaf 1.3). Van relatief veel leerlingen (30.4%) is de 

sociaal-etnische achtergrond onbekend. Van de leerlingen van wie wel een 

sociaal-etnische achtergrond bekend is, zijn de meeste leerlingen van 

autochtone herkomst en hebben ouders die middelbaar opgeleid zijn. Iets 

minder leerlingen, eveneens van autochtone herkomst, hebben ouders die 

laagopgeleid zijn (17%). De groep allochtone leerlingen met hoogopgeleide 

ouders is het kleinst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

 

Tabel 6.13  Verdeling van leerlingen uit groep 2 naar sociaal-etnische achtergrond 

 N % 

max. LBO allochtoon 14 12.5 

max. LBO autochtoon 19 17.0 

max. MBO allochtoon 11 9.8 

max. MBO autochtoon 22 19.6 

HBO/WO allochtoon 4 3.6 

HBO/WO autochtoon 8 7.1 

SES onbekend 34 30.4 

Totaal 112 100 

 
 

In tabel 6.14 wordt nogmaals een verdeling naar sociaal-etnische achtergrond 

gemaakt, maar nu ook naar het type voorschoolse voorziening. Het aantal 

leerlingen is in een aantal categorieën erg laag of zelfs afwezig. 

 
Tabel 6.14  Verdeling van leerlingen uit groep 2 naar type voorschoolse voorziening en 

sociaal-etnische achtergrond (kolom%). 

 geen kinderdagverblijf peuterspeelzaal voorschool 

 n % n % n % n % 

max. LBO all 3 21.4 - - 8 57.1 3 21.4 

max. LBO aut 3 15.8 2 10.5 12 63.2 2 10.5 

max. MBO all 2 18.2 1 9.1 6 54.5 2 18.2 

max. MBO aut 3 13.6 2 9.1 16 72.7 1 4.5 

HBO/WO all 2 50.0 - - 1 25.0 1 25.0 

HBO/WO aut 2 25.0 - - 6 62.8 - - 

 
 

In het vervolg van dit rapport wordt geen onderscheid meer gemaakt naar 

sociaal-etnische herkomst vanwege de kleine aantallen. Wel wordt onderscheid 

gemaakt naar het type voorschoolse voorziening dat bezocht is. Eveneens 

wordt onderscheid gemaakt naar jongste en oudste kleuters. De jongste 

kleuters zijn 6 tot 6,5 jaar oud; de oudste kleuters 6,5 tot 7 jaar oud. 

 

6.3.3  Toetsscores 

In deze paragraaf staan de toetsscores van de leerlingen uit groep 2 centraal. 

De toetsen Taal voor kleuters, Rekenen voor kleuters en Ordenen worden 

besproken. 
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Tabel 6.15 geeft de gemiddelde vaardigheidsscores en standaardafwijkingen 

voor de toetsen Taal voor kleuters, Rekenen voor kleuters en Ordenen voor alle 

leerlingen. Er is onderscheid gemaakt naar het type voorschoolse voorziening 

dat de leerlingen hebben bezocht voorafgaand aan de basisschool. De 

resultaten dienen met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, 

vanwege het geringe aantal leerlingen per categorie. 

Op de toets Taal voor kleuters scoren de leerlingen, die geen gebruikgemaakt 

hebben van een formele vorm van een voorschoolse voorziening, het minst 

hoog (59.7). De kinderen die naar een kinderdagverblijf zijn geweest, scoren 

iets lager dan leerlingen die naar een peuterspeelzaal of voorschool zijn 

gegaan. Op Rekenen voor kleuters scoren de leerlingen die naar een voorschool 

zijn gegaan het hoogst (76.3). De laagste score is te zien bij leerlingen die naar 

een kinderdagverblijf zijn gegaan. Kinderen die naar een kinderdagverblijf zijn 

gegaan en de andere rekentoets, Ordenen, hebben gemaakt, scoren juist weer 

het hoogst in vergelijking met leerlingen die naar andere typen voorschoolse 

voorzieningen zijn gegaan of geen gebruik hebben gemaakt van voorschoolse 

voorzieningen.  

 
Tabel 6.15  Vaardigheidsscores en standaardafwijkingen op de kleutertoetsen, uitgesplitst 

naar type voorschoolse voorziening 

 Taal voor kleuters Rekenen voor Kleuters Ordenen 

 gem. sd n gem. sd n gem. sd n 

geen 59.7 11.1 20 67.0 20.1 3 70.7 26.2 8 

kinderdagverblijf 62.1 8.5 7 54.5 6.4 2 87.0 18.0 5 

peuterspeelzaal 64.4 9.9 72 65.0 11.3 9 79.8 21.0 19 

voorschool 64.6 12.4 11 76.3 23.9 3 78.1 25.4 65 

 
 

Tabellen 6.16 en 6.17 maken onderscheid naar de leeftijd van de kleuters op 

het moment dat zij de toets gemaakt hebben: 6.16 voor de jongste kleuters en 

6.17 voor de oudste kleuters. In deze tabellen zijn de aantallen laag, waardoor 

enige voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van de gegevens. 

 

De hoogste scores op alle drie de toetsen worden behaald door leerlingen die 

voorafgaand aan de basisschool, een voorschool hebben bezocht (tabel 6.16). 

Bij de oudste kleuters wordt het hoogst gescoord door leerlingen die een 

peuterspeelzaal hebben bezocht. Het is opvallend dat de jongste 

kleuterverlengers hoger scoren dan de oudste kleuterverlengers. Dit heeft te 
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maken met een vrij scheve verdeling van de sociaal-etnische achtergrond van 

de leerlingen over beide groepen. Bij de oudste kleuters zijn meer 

lageropgeleide ouders en allochtone leerlingen te vinden. 

 
Tabel 6.16  Vaardigheidsscores en standaardafwijkingen van de jongste kleuters (6-6.5 jaar) 

op de kleutertoetsen, uitgesplitst naar type voorschoolse voorziening 

 Taal voor kleuters Rekenen voor Kleuters Ordenen 

 gem. sd n gem. sd n gem. sd n 

geen 65.0 9.8 12 71.8 34.2 11 67.0 20.1 3 

kinderdagverblijf 63.0 9.0 6 88.5 20.4 4 54.5 6.4 2 

peuterspeelzaal 63.9 10.6 46 79.1 20.9 41 63.8 11.1 4 

voorschool 69.0 15.7 5 89.3 40.9 3 76.3 23.9 3 

 
 
Tabel 6.17  Vaardigheidsscores en standaardafwijkingen van de oudste kleuters (6.5-7 jaar) op 

de kleutertoetsen, uitgesplitst naar type voorschoolse voorziening 

 Taal voor kleuters Rekenen voor Kleuters Ordenen 

 gem. sd n gem. sd n gem. sd n 

geen 51.6 7.8 8 69.3 9.9 8 - - - 

kinderdagverblijf 57.0 * 1 81.0 * 1 - - - 

peuterspeelzaal 65.4 9.0 25 81.0 21.6 24 62.8 11.8 4 

voorschool 60.8 8.7 6 71.4 12.0 5 - - - 
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7 De kleuterleerkrachtvragenlijst 

7.1 Inleiding 

De kleuterleerkrachten van groep 2 is verzocht een schriftelijke vragenlijst in 

te vullen. Deze vragenlijst komt grotendeels overeen met de vragenlijst die in 

schooljaar 2009/2010 aan de kleuterleerkrachten van groep 1 is voorgelegd. 

In de vragenlijst komen structurele kenmerken aan bod zoals de samenstelling 

van de groep en het aantal kinderen in de klas. Verder worden er vragen 

gesteld over het onderwijs in de kleutergroepen, waaronder aandacht voor 

ontluikende taal- en rekenvaardigheden en zelfregulatie. In de vragenlijsten 

worden ook vragen gesteld over visie op het kleuteronderwijs en geloof in 

eigen kunnen van de leerkracht. In de bijlage worden de antwoorden op de 

afzonderlijke vragen besproken. De constructie van vragen die gebaseerd zijn 

op (bestaande) schalen worden in paragraaf 7.3 besproken. 

7.2 Respons op de kleuterleerkrachtvragenlijst groep 2 

Net als in groep 1 was de respons op de kleuterleerkrachtvragenlijst hoog. 

Bijna 83% van de kleuterleerkrachten heeft de vragenlijst ingevuld en 

geretourneerd. 

7.3 Schaalconstructie 

Een deel van de vragen uit de kleuterleerkrachtvragenlijst betreft bestaande 

schalen of een bewerking. Hieronder bespreken we de constructie van deze 

schalen. Voor elke schaal is een factoranalyse (principale componentenanalyse 

met varimax rotatie) en een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. 
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De ontwikkeling van kleuters door middel van activiteiten, vraag 7 

Vraag 7 gaat over verschillende activiteiten in het kleuteronderwijs die 

belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kleuters. De leerkrachten konden op 

een vijfpuntsschaal aangeven hoe belangrijk zij de genoemde de activiteiten 

vinden. Factoranalyse levert twee factoren op (63% verklaarde variantie). Na 

rotatie laden items 7a t/m c hoger op de tweede factor dan op de eerste. 

Inhoudelijk is dit niet te verklaren. Zonder rotatie laden alle items voldoende 

op de eerste factor (47% verklaarde variantie).De variabele onderwijs is 

gevormd door het gemiddelde te berekenen op de antwoorden van vraag 7. 

 
Tabel 7.1  Factorladingen op de eerste factor (zonder rotatie) en interne consistentie vraag 7 

 1 

a. Sociaal-emotionele vaardigheden (omgaan met elkaar, zelfstandigheid) .37 

b. Voorbereidend lezen of schrijven .51 

c. Voorbereidend rekenen .65 

d. Expressieve of creatieve vaardigheden (tekenen, verven, plakken, zandbak enz.) .66 

e. Passieve taalontwikkeling (luisteren naar rijmpjes, voorgelezen of vertelde 

verhalen van de leerkracht, andere kinderen, tv of computer) 
.79 

f. Actieve taalontwikkeling (kinderen vertellen zelf of worden gestimuleerd om zelf 

te praten, liedjes zingen, rijmpjes opzeggen) 
.81 

g. Grove motorische vaardigheden (klimmen, rennen, balspel) .79 

h. Fijne motorische vaardigheden (tekenen, kralen rijgen of kralenplank, prikken 

met de prikpen) 
.80 

i. Fantasie, symbolisch spel .67 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .84 

 
 

Visie op kleuteronderwijs, vraag 8 

De items van vraag 8 zijn afkomstig uit het PRIMA cohort onderzoek (de 

voorloper van COOL). In het PRIMA cohort onderzoek zijn twee schalen 

gevormd. Een schaal die bestaat uit uitspraken over een kindgerichte aanpak 

wat betreft de inrichting van het onderwijs (items 8a c, d, e, f, g, h, j, k, l, o, q) 

en een schaal met uitspraken over een aanbodgerichte aanpak van de 

inrichting van het onderwijs (items 8b, i, m, n, p, r). Een factoranalyse over alle 

items levert vijf factoren op die samen 57% van de variantie verklaren.           

De verdeling van de items over twee factoren komt bijna overeen met de 

schalen in PRIMA. Alleen item 8q laadt hoger op de factor met items over 

aanbodgericht onderwijs in plaats van kindgericht onderwijs. De schaal 

kindgericht wordt gevormd door de gemiddelde score te berekenen op de items 



59 

 

 

a, c, d, e, f, g, h, j, k, l en o. en de schaal aanbodgericht door de gemiddelde 

score te berekenen op de items b, i, m, n, p en r.  

 
Tabel 7.2  Factorladingen en interne consistentie vraag 8 

 1 2 

 Kindger. Aanbodger. 

d. Ontdekkend leren neemt in mijn onderwijs een belangrijke plaats in .77  

l. Ik stel veel vragen aan kinderen over wat zij aan het doen zijn .66  

a. Ik ga uit van de eigen activiteit en de eigen inbreng van het kind .62  

f. Spel vind ik voor kleuters de basis van alle ontwikkeling, dat neemt 

in mijn onderwijs een centrale plaats in 
.62  

j. Ik richt me vooral op brede ontwikkelingsdoelen bij kinderen (zoals 

leren samen spelen, initiatief nemen, zelfsturing), niet zozeer op 

ontwikkelen van specifieke kennis en vaardigheden 

.62  

h. Actief leren is een kernbegrip uit mijn aanpak .57 .26 

e. Ik streef naar zoveel mogelijk interactie tussen kind en volwassene, 

als basis voor het leerproces 
.50 .24 

o. Ik probeer het leren uit te lokken door kinderen uitdagende 

problemen voor te leggen 
.49  

g. Ik streef naar een evenwicht tussen activiteiten die kinderen 

ondernemen uit eigen initiatief en activiteiten die ik aanbied 
.49 .23 

k. Ik zorg ervoor dat ik ieder kind elke dag gericht aandacht geef .44 .35 

c. Hoofdzaken zijn voor mij dat kinderen zich prettig voelen 

(welbevinden) en betrokkenheid laten zien bij hun werk 
.41  

p. Ik heb voor verschillende deelgebieden duidelijke doelen 

geformuleerd die alle kinderen ten minste moeten halen 
.20 .75 

r. Ik heb vastgelegd wat de kinderen aan het eind van groep 2 ten 

minste moeten kunnen 
 .73 

i. Ik besteed systematisch aandacht aan basisvaardigheden voor 

kleuters, zoals ordenen, woordenschat, begrippen van ruimte en tijd 
 .63 

m. Ik vind dat leerlingen het beste leren door voordoen en oefenen  .61 

b. Ik werk aanbodgericht, zo leren de kinderen het meest effectief  .54 

n. Ik werk thematisch: gedurende een periode van enkele weken aan 

een vooraf vastgesteld thema 
 .49 

q. Ik stel doelen per kind, afhankelijk van de sterke en zwakke kanten 

van dat kind 
.23 .44 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .81 .74 

*ladingen tussen de -.2 en .2 worden niet getoond 
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Aandacht voor kindperspectief, het faciliteren van leren en gedragsregulatie, 

vraag 9 

De items van vraag 9 zijn gebaseerd op drie subschalen van de CLASS (Pianta, 

La Paro & Hamre, 2008). Items 9a en g betreffen aspecten van de CLASS 

subschaal ‘aandacht voor kindperspectief’. De items b, c, d en i betreffen de 

subschaal ‘faciliteren van leren’ en gaan over de mate waarin de leerkracht van 

groep 2 het ontplooien van cognitieve vaardigheden van kinderen ondersteunt. 

Items e, f, h en j komen uit de schaal ‘gedragsregulering’ en gaan over het 

bevorderen van zelfregulering van het gedrag bij kinderen door het bieden van 

duidelijke verwachtingenten aanzien van gedrag (zie ook Veen, et al., 2012). 

Factoranalyse over de items a en g levert één factor op (60% verklaarde 

variantie). Omdat de interne consistentie van de twee items onvoldoende is 

(alfa=. 33) wordt op basis van deze factor geen schaal gevormd. 

Factoranalyse over de vier items over faciliteren van leren levert één factor op 

die 55% van de variantie verklaart. Door het gemiddelde te berekenen van de 

antwoorden op de vier items is de schaal faciliterenleren gevormd met een 

interne consistentie van .72. 

Factoranalyse over de vier items over gedragsregulering wijst op één factor op 

die 49% van de variatie bindt. Door het gemiddelde op de antwoorden van de 

items e, f, h en j te berekenen, is de schaal gedragsregulering gevormd met een 

interne consistentie van .62. 

 

Activiteitenaanbod ‘science and the environment’, vraag 10 

De items van vraag 10 gaan over de aangeboden activiteiten in groep 2  (in het 

kader van de natuurlijke en fysieke wereld) en zijn gebaseerd op de subschaal 

‘science and the environment’ van de ECERS-E (zie Veen, et al., 2012). 

Factoranalyse over de vier items levert één factor op (52% verklaarde variantie). 

Door het gemiddelde te berekenen op de antwoorden is de schaal stimuleren 

gevormd met een interne consistentie van .68. 
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Tabel 7.3  Factorladingen en interne consistentie vraag 10 

 1 

a. Er zijn activiteiten waarbij aandacht is voor bloemen, planten en zaden .70 

b. Er zijn activiteiten waarbij kinderen eigenschappen exploreren, zoals van hout, 

ijzer en steen 
.71 

c. Er zijn activiteiten waarbij kinderen de begrippen exploreren, zoals ‘drijven’ en 

‘zinken’ 
.68 

d. Ik leer de kinderen door middel van proefjes/experimentjes hoe iets werkt .79 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .68 

 
 

Aandacht voor rekenen in het lesprogramma, vraag 11 en 13 a t/m d 

Vraag 11 en 13a t/m d zijn binnen pre-COOL ontwikkelde items over het 

lesprogramma met betrekking tot ontluikende gecijferdheid in groep 2 (zie 

Veen, et al., 2012). 

Factoranalyse laat zien dat er vier factoren zijn die samen 60% van de variantie 

verklaren. De verdeling van de items over de vier factoren is inhoudelijk niet 

goed te verklaren. Zonder rotatie laden alle items voldoende hoog op de eerste 

factor (38% verklaarde variantie). Door het gemiddelde te berekenen op de 

antwoorden van de items van vraag 11 en 13a t/m d is de variabele rekenen 

gevormd. 
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Tabel 7.4  Factorladingen op de eerste factor (zonder rotatie) en interne consistentie vraag 11 

en 13 a t/m d 

 1 

a. Tellen tot en met 20 of hoger .46 

b. Doortellen tot 20 vanaf een willekeurig getal (bijv. 13 of 15) .72 

c. Aantal vingers van de hand opsteken (bv. twee, drie of vijf) en het aantal meteen 

noemen zonder te tellen 
.69 

d. Aantal punten op een dobbelsteen in één keer noemen, zonder te tellen (bijv. twee, 

vijf,) 
.67 

e. Tellen hoeveel voorwerpen je hebt (bijv. tellen t/m vijf en zeggen ik heb vijf 

knikkers) 
.60 

f. Groepjes van twee, drie, vier of vijf voorwerpen maken en meteen het aantal 

noemen 
.77 

g. Gebruik van de begrippen meer, minder, groter dan, kleiner dan, langer dan, korter 

dan 
.59 

h. Een cijfer (1, .10,100) opschrijven op papier of bord en dit benoemen .64 

i. Een cijfer in een boekje  of op een beeldscherm benoemen .55 

j. Dingen optellen of aftrekken, bijv. ik heb vier appels, eentje haal ik weg, hoeveel 

heb ik dan? 
.68 

k. Eenvoudige sommetjes opzeggen en oefenen, bijv. 2 en 2 erbij is vier, 8 en 3 eraf 

is 5 
.63 

l. Een hoeveelheid voorwerpen schatten zonder te tellen (misschien wel 20, ongeveer 

100) 
.75 

m. De grootte of het gewicht van een voorwerp schatten, bijv. dit is heel zwaar, deze 

is klein 
.68 

n. Benoemen van een driehoek, vierkant, rechthoek, cirkel of ovaal .65 

o. Benoemen van een ruit, zeshoek, kubus, bol, balk of kegel .53 

a. Bordspelletjes spelen (bijv. ganzenbord,  mens-erger-je-niet, domino) .46 

b. Munten en geld tellen om te weten hoeveel het bij elkaar is (bijv. winkeltje spelen) .47 

c. Zeggen ieder kind krijgt (precies) één cracker (of pakje sap of koekje  ) .54 

d. Zeggen dat groepjes van twee, drie, vier,  kinderen samen gaan spelen of werken .55 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .91 

 
 

Aandacht voor taal in het lesprogramma, vraag 12 en 13e t/m k 

Vraag 12 en 13e t/m k zijn binnen pre-COOL ontwikkelde items over het 

lesprogramma met betrekking tot aandacht voor ontluikende geletterdheid in 

groep 2  (zie Veen, et al., 2012). 

Een factoranalyses laat zien dat er vijf factoren zijn die 68% van de variantie 

binden. Inhoudelijk is de verdeling van de items over de factoren  niet te 

verklaren. Zonder rotatie laden alle items voldoende op de eerste factor (30% 
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verklaarde variantie). Door de scores op de items te middelen is de variabele 

taal gevormd met een interne consistentie van .81. 

 
Tabel 7.5  Factorladingen op de eerste factor (zonder rotatie)en interne consistentie vraag 12 

en 13 e t/m k 

 1 

a. Met de kinderen uitgebreide gesprekken voeren over een informatief onderwerp, 

bijv. over planten en dieren, de seizoenen, iets uit de geschiedenis 
.47 

b. Met de kinderen uitgebreide gesprekken voeren over hun persoonlijke ervaringen, 

bijv. over wat ze in het weekend of op vakantie hebben meegemaakt 
.43 

c. Rijmende componenten van liedjes of rijmpjes expliciet onder de aandacht brengen .42 

d. Klanken van dezelfde beginletters in woorden en/of zinnen expliciet onder de 

aandacht brengen (bijv. Lientje leerde Lotje lopen langs de Lange Lindenlaan) 
.49 

e. Kinderen letters laten benoemen .65 

f. Kinderen letters en/of kleine woordjes laten schrijven of stempelen .56 

g. Kinderen de eigen naam laten schrijven of stempelen .51 

e. In correcte vorm herhalen wat een kind verkeerd zegt .55 

f. Expliciet aandacht besteden aan de betekenis van woorden .62 

g. Concreet materiaal of afbeeldingen gebruiken als ondersteuning bij het 

kringgesprek 
.65 

h. Kinderen vragen naar hun ervaringen rondom het thema van een boek alvorens het 

voor te lezen 
.60 

i. Kinderen een voorgelezen verhaal na laten vertellen .67 

j. Kinderen laten werken met computerprogramma’s die bedoeld zijn om de 

Nederlandse taalontwikkeling te stimuleren 
.53 

k. De kinderen naar voorleesboeken laten luisteren .49 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .81 

 
 

Eigen vaardigheden, vraag 26 

Vraag 14 bevat uitspraken over het vertrouwen in het eigen kunnen van de 

kleuterleerkracht in de eigen vaardigheden, zoals het omgaan met verschillen 

tussen leerlingen en het onderwijzen van kinderen met fysieke problemen en 

kinderen met leer- of sociaal-emotionele problemen. De items zijn gebaseerd 

op items uit de leerkrachtvragenlijst van het PRIMA cohortonderzoek. 

Factoranalyse levert 3 factoren op die 65% van de variantie binden. Zonder 

rotatie laden alle items voldoende op de eerste factor. Door de gemiddelde 

score op de antwoorden van de items te berekenen is de variabele 

vaardigheden gevormd. 
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Tabel 7.6  Factorladingen op de eerste factor (zonder rotatie) en interne consistentie vraag 26 

 1 

a. het omgaan met sterk heterogene groepen .52 

b. het verbeteren van de onderwijsprestaties van achterstandsleerlingen .63 

c. het geven van onderwijs aan leerlingen met onderwijs/ leerproblemen .77 

d. het geven van onderwijs aan leerlingen met sociaal-emotionele problemen .81 

e. het geven van onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen .77 

f. het geven van onderwijs aan leerlingen met lichamelijke handicaps .26 

g. klassenmanagement .59 

h. het signaleren van problematiek bij leerlingen .71 

i. het stellen van een diagnose m.b.t. problematiek bij leerlingen .60 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .78 

 
 

In tabel 7.7 wordt een overzicht gegeven van de gevormde schalen van de 

kleuterleerkrachtvragenlijst groep 2. 

 
Tabel 7.7  Overzicht van de gevormde schalen (gemiddelde score, standaarddeviatie, aantal, 

theoretisch bereik en interne consistentie) 

naam schaal omschrijving gem std n bereik 
Cronbach’s 

alfa 

Onderwijs V7, stimulering 

ontwikkeling 
4.42 .44 180 1-5 .84 

Aanbodgericht V8b,i,m,n,p,r 

aanbodgericht 
4.02 .51 174 1-5 .74 

Kindgericht V8a,c,d,e,f,g,h,j,k,l,o 

Kindgericht 
3.90 .47 174 1-5 .81 

Faciliterenleren V9b,c,d,i faciliteren van 

leren 
4.25 .95 180 1-7 .72 

Gedragsregulering V9e,f,h,j 

gedragsregulering 
4.47 .99 180 1-7 .62 

Stimuleren V10a t/m d aanbod 

activiteiten 
3.33 .48 178 1-5 .68 

Rekenen V11 en 13a t/m d, 

aandacht voor rekenen 
3.94 .72 180 1-7 .91 

Taal V12 en 13e  t/m k, 

aandacht voor taal 
5.08 .62 174 1-7 .81 

Vaardigheden V26 vertrouwen in eigen 

vaardigheden 
3.90 .41 179 1-5 .78 
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Bijlage 

Het leerlingprofiel groep 2 

Werkhouding  

 
Deze leerling: (rij %) 

 
beslist 

onwaar 
onwaar 

niet 

onwaar/ 

niet waar 

waar 
beslist 

waar 

n 

totaal 

Werkt nauwkeurig 2.5 18.2 28.0 37.9 13.4 811 

Denkt al gauw dat het werk af is 12.2 36.9 24.4 23.1 3.5 811 

Houdt snel op als iets niet lukt 12.1 41.0 25.6 18.1 3.2 810 

 

Sociale vaardigheden 

 
Deze leerling: (rij %) 

 Niet waar/ 

zelden 

Een beetje 

waar/soms 
Waar/vaak 

n 

totaal 

Probeert te helpen als iemand zich pijn heeft 

gedaan, geeft bijvoorbeeld speelgoed 
6.6 31.5 61.9 863 

Volgt regels op 3.5 23.4 73.1 860 

Knuffelt of ‘geeft eten’ aan poppen of 

knuffelbeesten 
30.5 34.3 35.2 859 

Is hartelijk tegen mensen die hij/zij graag 

mag 
3.1 18.6 78.3 862 

Zoekt u op (of andere meester/juf) als hij/zij 

overstuur is 
2.3 17.6 80.0 862 

Kijkt u recht aan wanneer u zijn/haar naam 

zegt 
3.4 19.7 77.0 860 

Speelt goed met andere kinderen (broertjes 

en zusjes niet meegeteld) 
2.4 23.4 74.2 859 
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Probleemgedrag 

 
Deze leerling: (rij %) 

 Helemaal 

niet van 

toepassing 

Een beetje of 

soms van 

toepassing 

Duidelijk of 

vaak van 

toepassing 

n totaal 

Spreekt veel tegen of maakt veel ruzie 69.5 24.7 5.8 863 

Kan zich niet concentreren, kan niet lang de 

aandacht ergens bijhouden 
57.8 29.7 12.4 861 

Kan niet stilzitten, is onrustig of overactief 71.9 19.6 8.5 862 

Onrustig, wiebelen of friemelen 66.5 25.5 8.0 860 

Dagdromen of gaat op in zijn/haar gedachten 55.9 36.4 7.7 857 

Is ongehoorzaam op school 76.3 20.0 3.7 861 

Zenuwachtig of gespannen 65.6 29.6 4.8 861 

Veroorzaakt onrust in de klas 78.3 16.5 5.3 860 

Gesloten, anderen weten niet goed wat er in 

hem/haar omgaat 
64.0 27.6 8.4 858 

Plaagt veel 78.0 18.7 3.3 859 

Te weinig actief, beweegt zich langzaam of 

heeft te weinig energie 
86.8 10.4 2.8 857 

Is bang om fouten te maken 53.4 36.3 10.2 859 

Teruggetrokken, komt niet tot contact met 

anderen 
81.3 16.6 2.1 855 

Maakt zich zorgen 72.3 24.6 3.0 857 
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Relatie met de leerling 

 
Deze leerling: (rij%) 

 

beslist 

onwaar 

onwaar niet 

onwaar/

niet waar 

waar beslist 

waar 

n 

totaal 

 heeft voortdurend bevestiging van mij 

nodig 
13.3 41.8 26.3 15.1 3.4 820 

 is de hele dag door sterk op mij gericht 18.2 53.0 18.9 8.0 1.8 820 

 reageert sterk op situaties waarin hij/zij 

niet bij mij kan zijn 
27.4 56.4 12.1 3.7 .5 818 

 gedraagt zich te afhankelijk van mij 24.2 55.9 15.1 4.0 .6 817 

 vraagt mij om hulp in situaties waarin dit 

eigenlijk niet nodig is 
17.7 47.7 17.1 15.4 2.2 814 

 Dit kind en ik lijken voortdurend strijd 

met elkaar te leveren 
44.7 41.4 9.4 3.5 .9 818 

 Dit kind heeft het gevoel dat ik hem/haar 

oneerlijk behandel 
43.0 44.3 9.9 2.3 .5 821 

 Als dit kind slecht gehumeurd is. weet ik 

dat het een lange en moeilijke dag gaat 

worden 

45.8 39.0 9.3 3.9 2.1 821 

 De gevoelens van dit kind tegenover mij 

kunnen geheel onvoorspelbaar zijn of 

abrupt omslaan 

48.2 40.0 7.2 3.3 1.3 820 

 De omgang met dit kind vergt veel 

energie van mij 
43.0 36.1 11.0 7.7 2.3 821 

 Dit kind praat openhartig met mij over 

zijn/haar gevoelens en ervaringen 
2.3 13.3 26.7 46.0 11.6 819 

 Als dit kind verdrietig is, zal het troost bij 

me zoeken 
1.1 3.8 15.1 64.3 15.7 816 

 Ik heb een hartelijke. warme relatie met 

dit kind 
.4 1.8 19.7 59.1 19.0 817 

 Dit kind lijkt zich veilig bij mij te voelen .4 .7 8.3 69.4 21.1 818 

 De omgang met dit kind geeft mij een 

gevoel van effectiviteit 
.7 2.6 18.8 61.0 16.9 815 
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Het leerlingprofiel groep 3 

 

Werkhouding  

 
Deze leerling: (rij %) 

 beslist 

onwaar 

onwaar niet 

onwaar/ 

niet waar 

waar beslist 

waar 

n 

totaal 

Werkt nauwkeurig 4.2 15.1 24.4 36.1 20.1 786 

Denkt al gauw dat het werk af is 19.5 36.5 20.0 20.0 4.1 790 

Houdt snel op als iets niet lukt 17.4 42.1 21.2 14.2 5.1 783 

 

Sociale vaardigheden 

 

Deze leerling: (rij %) 

 Niet 

waar/zelden 

Een beetje 

waar/soms 

Waar/vaak n 

totaal 

Probeert te helpen als iemand zich pijn heeft 

gedaan, geeft bijvoorbeeld speelgoed 
7.9 33.6 58.5 788 

Volgt regels op 2.7 24.6 72.8 789 

Knuffelt of ‘geeft eten’ aan poppen of 

knuffelbeesten 
47.0 28.5 24.5 738 

Is hartelijk tegen mensen die hij/zij graag 

mag 
2.2 17.5 80.3 788 

Zoekt u op (of andere meester/juf) als hij/zij 

overstuur is 
3.8 20.8 75.4 788 

Kijkt u recht aan wanneer u zijn/haar naam 

zegt 
2.8 16.4 80.8 787 

Speelt goed met andere kinderen (broertjes 

en zusjes niet meegeteld) 
2.9 22.0 75.1 788 
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Probleemgedrag 

 
Deze leerling: (rij %) 

 Helemaal 

niet van 

toepassing 

Een beetje of 

soms van 

toepassing 

Duidelijk of 

vaak van 

toepassing 

n 

totaal 

Spreekt veel tegen of maakt veel ruzie 72.7 21.6 5.7 788 

Kan zich niet concentreren, kan niet lang de 

aandacht ergens bijhouden 
53.2 32.1 14.7 791 

Kan niet stilzitten, is onrustig of overactief 66.9 21.9 11.2 785 

Onrustig, wiebelen of friemelen 62.5 25.9 11.6 784 

Dagdromen of gaat op in zijn/haar gedachten 52.0 37.1 11.0 785 

Is ongehoorzaam op school 76.6 20.0 3.4 785 

Zenuwachtig of gespannen 66.0 29.4 4.6 786 

Veroorzaakt onrust in de klas 76.1 17.2 6.8 785 

Gesloten, anderen weten niet goed wat er in 

hem/haar omgaat 
59.0 32.3 8.7 786 

Plaagt veel 71.8 23.8 4.4 770 

Te weinig actief, beweegt zich langzaam of 

heeft te weinig energie 
83.3 14.5 2.2 768 

Is bang om fouten te maken 50.1 41.3 8.6 766 

Teruggetrokken, komt niet tot contact met 

anderen 
78.2 18.2 3.6 769 

Maakt zich zorgen 63.2 33.4 3.4 770 
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Relatie met de leerling 

 
Deze leerling: (rij%) 

 

beslist 

onwaar 

onwaar niet 

onwaar/ 

niet waar 

waar beslist 

waar 

n totaal 

 heeft voortdurend bevestiging van mij 

nodig 
22.8 34.9 26.6 13.7 1.9 773 

 is de hele dag door sterk op mij 

gericht 
30.0 43.9 16.7 8.3 1.2 773 

 reageert sterk op situaties waarin 

hij/zij niet bij mij kan zijn 
45.0 40.6 9.9 3.9 0.6 771 

 gedraagt zich te afhankelijk van mij 42.7 41.1 11.6 3.8 0.8 773 

 vraagt mij om hulp in situaties waarin 

dit eigenlijk niet nodig is 
32.5 36.9 18.1 11.2 1.4 770 

 Dit kind en ik lijken voortdurend strijd 

met elkaar te leveren 
64.9 23.1 9.1 2.6 0.4 771 

 Dit kind heeft het gevoel dat ik 

hem/haar oneerlijk behandel 
64.8 25.2 6.9 2.6 0.5 767 

 Als dit kind slecht gehumeurd is. weet 

ik dat het een lange en moeilijke dag 

gaat worden 

65.9 22.1 4.8 5.6 1.6 766 

 De gevoelens van dit kind tegenover 

mij kunnen geheel onvoorspelbaar zijn 

of abrupt omslaan 

66.9 24.3 4.0 4.0 0.8 771 

 De omgang met dit kind vergt veel 

energie van mij 
59.7 22.5 9.1 6.9 1.8 770 

 Dit kind praat openhartig met mij 

over zijn/haar gevoelens en ervaringen 
3.4 14.0 27.0 40.2 15.5 774 

 Als dit kind verdrietig is, zal het 

troost bij me zoeken 
1.3 5.2 19.0 52.9 21.7 775 

 Ik heb een hartelijke. warme relatie 

met dit kind 
0.3 3.0 18.0 50.3 28.5 773 

 Dit kind lijkt zich veilig bij mij te 

voelen 
0.1 1.6 8.3 59.5 30.5 773 

 De omgang met dit kind geeft mij een 

gevoel van effectiviteit 
0.1 3.0 20.7 49.9 26.3 772 
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De Kleuterleerkrachtvragenlijst groep 2 

Bij de beschrijving wordt de volgorde van de vragenlijst aangehouden. De vraag 

wordt letterlijk weergegeven met daaronder de antwoorden. 

 

V1  Aan welke groep(en) geeft u les? (kolom %) 

In mijn klas zitten alleen leerlingen van groep 2 15.1 

In mijn klas zitten leerlingen van groep 1 en van groep 2 81.0 

Aan een andere combinatie, bijvoorbeeld groepen 1, 2 en 3 3.9 

n 179 

 
V2  Hoeveel leerlingen telt uw groep? 

 Min Max Gem Sd N 

Aantal leerlingen 3 38 22.59 5.65 179 

 
V3  Heeft uw klas meer dan één groepsleerkracht? (kolom %) 

Nee. ik ben de enige groepsleerkracht in deze klas 36.7 

Ja. er is sprake van een duobaan 57.8 

Ja. we staan een bepaald aantal uren samen voor de klas 5.6 

n 180 

 
V4a  Hoeveel dagdelen per week is er in uw klas totaal sprake van dubbele bezetting?      

(kolom %) 

Dit komt niet of nauwelijks voor (minder dan een dagdeel per week) 46.6 

1 dagdeel 11.2 

2 of 3 dagdelen 20.8 

4 of 5 dagdelen 18.0 

6 dagdelen of meer 3.4 

n 178 

 
V4b  Kunt u in onderstaand schema aangeven wie voor hoeveel tijd invulling geeft aan de 

dubbele bezetting? (rij %) 

 
nvt < 1 

dagdeel 

1 

dagdeel 

2 of 3 

dagdelen 

5 of 5 

dagdelen 

6 dagdelen 

of meer 

n 

Tweede groepsleerkracht 78.9 .6 9.4 6.7 2.8 1.7 180 

Onderwijsassistent 74.4 1.7 3.9 12.2 6.1 1.7 180 

Tutor 87.2 1.7 .0 3.9 7.2 .0 180 

overig 90.6 2.8 2.2 2.2 1.7 .6 180 
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V5  Zijn er momenten in de week waarop uw groep gesplitst wordt, waardoor er op die 

momenten kleinere groepen zijn? (kolom %) 

dit komt niet voor 74.6 

1 dagdeel 8.5 

2 of 3 dagdelen 9.6 

4 of 5 dagdelen 5.1 

6 dagdelen of meer 2.3 

n 177 

 
V6  Maakt u gebruik van een specifiek programma voor de ontwikkeling van jonge kinderen? 

En hoe lang wordt dit programma bij u in de kleutergroep gebruikt? (rij %) 

 0-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar n 

Piramide 13.1 9.8 77.0 61 

Kaleidoscoop .0 22.2 77.8 9 

KO-totaal 54.5 13.6 31.8 22 

Speelplezier .0 .0 100.0 5 

Startblokken/basisontwikkeling 15.8 .0 84.2 19 

SPOREN    0 

Taallijn VVE 30.0 50.0 20.0 10 

Boekenpret 14.3 21.4 64.3 14 

Overstap .0 100.0 .0 1 

Doe meer met Bas 15.4 46.2 38.5 13 

Anders 47.8 19.6 32.6 46 

geen    3 
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Het onderwijs in de kleutergroepen 
 
V7  De ontwikkeling van kleuters vindt plaats door middel van een scala aan activiteiten. Hoe 

belangrijk zijn onderstaande activiteiten voor uw onderwijs aan groep 2? (rij %) 

1 = heel onbelangrijk      4 = belangrijk 

2 = onbelangrijk              5 = heel belangrijk  

3 = enigszins belangrijk 

 1 2 3 4 5 n 

a Sociaal-emotionele vaardigheden  3.3 .0 .0 17.2 79.4 180 

b Voorbereidend lezen of schrijven 1.1 .6 5.6 53.9 38.9 180 

c Voorbereidend rekenen .6 .6 3.9 60.3 34.6 179 

d Expressieve of creatieve vaardigheden 1.1 .6 6.1 51.1 41.1 180 

e Passieve taalontwikkeling  .6 .0 2.2 31.7 65.6 180 

f Actieve taalontwikkeling  .6 .0 1.7 26.3 71.5 179 

g Grove motorische vaardigheden  .6 .0 7.3 50.8 41.3 179 

h Fijne motorische vaardigheden  .6 .0 3.3 52.2 43.9 180 

i Fantasie, symbolisch spel .6 .6 14.4 51.7 32.8 180 

 
 
Visie op kleuteronderwijs 
 
V8  In hoeverre zijn onderstaande uitspraken over kleuteronderwijs typerend voor de manier 

waarop u uw onderwijs inricht? (rij %) 

1 = helemaal niet typerend      4 = typerend 

2 = niet typerend                     5 = zeer typerend 

3 = enigszins typerend 

 1 2 3 4 5 n 

a Ik ga uit van de eigen activiteit en de eigen inbreng van 

het kind 
.0 9.3 45.3 34.9 10.5 172 

b Ik werk aanbodgericht, zo leren de kinderen het meest 

effectief 
.0 5.8 25.1 49.7 19.3 171 

c Hoofdzaken zijn voor mij dat kinderen zich prettig 

voelen (welbevinden) en betrokkenheid laten zien bij hun 

werk 

.0 .6 2.9 34.3 62.2 172 

d Ontdekkend leren neemt in mijn onderwijs een 

belangrijke plaats in 
.6 6.5 34.7 40.0 18.2 170 
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e  Ik streef naar zoveel mogelijk interactie tussen kind en 

volwassene, als basis voor het leerproces 
.6 3.5 19.2 45.9 30.8 172 

f  Spel vind ik voor kleuters de basis van alle ontwikkeling, 

dat neemt in mijn onderwijs een centrale plaats in 
.0 2.9 12.9 46.2 38.0 171 

g Ik streef naar een evenwicht tussen activiteiten die 

kinderen ondernemen uit eigen initiatief en activiteiten die 

ik aanbied 

.0 3.5 17.3 52.6 26.6 173 

h Actief leren is een kernbegrip uit mijn aanpak .6 1.2 18.6 54.7 25.0 172 

i Ik besteed systematisch aandacht aan basisvaardigheden 

voor kleuters. zoals ordenen, woordenschat, begrippen 

van ruimte en tijd 

.0 1.2 6.9 38.7 53.2 173 

j Ik richt me vooral op brede ontwikkelingsdoelen bij 

kinderen (zoals leren samen spelen, initiatief nemen, 

zelfsturing), niet zozeer op ontwikkelen van specifieke 

kennis en vaardigheden 

.0 14.2 36.1 34.9 14.8 169 

k Ik zorg ervoor dat ik ieder kind elke dag gericht 

aandacht geef 
.0 8.6 27.0 46.6 17.8 174 

l Ik stel veel vragen aan kinderen over wat zij aan het 

doen zijn 
.0 2.3 32.0 47.1 18.6 172 

m Ik vind dat leerlingen het beste leren door voordoen en 

oefenen 
1.7 10.4 46.8 31.2 9.8 173 

n Ik werk thematisch: gedurende een periode van enkele 

weken aan een vooraf vastgesteld thema 
.0 .0 2.9 19.3 77.8 171 

o Ik probeer het leren uit te lokken door kinderen 

uitdagende problemen voor te leggen 
.0 4.0 21.3 54.0 20.7 174 

p Ik heb voor verschillende deelgebieden duidelijke 

doelen geformuleerd die alle kinderen ten minste moeten 

halen 

.0 8.0 25.9 47.1 19.0 174 

q Ik stel doelen per kind afhankelijk van de sterke en 

zwakke kanten van dat kind 
.0 9.9 27.3 40.7 22.1 172 

r Ik heb vastgelegd wat de kinderen aan het eind van 

groep 2 ten minste moeten kunnen 
1.2 7.6 11.6 49.4 30.2 172 
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Samenwerken en plannen maken 
 
V9  Deze vragen gaan over het lesprogramma in groep 2. Zou u aan willen geven hoe vaak 

onderstaande activiteiten voorkomen in groep 2 op uw school? (rij %) 

1= nooit          4 = regelmatig   7 = altijd 

2 = zelden       5 = vaak 

3 = soms         6 = zeer vaak 

 1 2 3 4 5 6 7 n 

a Ik praat met kinderen over hun gevoelens 

en laat kinderen daarbij hun gevoelens 

verwoorden, bijvoorbeeld aan de hand van 

een boek of persoonlijke ervaringen van 

kinderen 

.0 .6 10.0 33.3 26.7 25.0 4.4 180 

b Als kinderen bezig zijn met een werkje, laat 

ik ze hardop of in zichzelf verwoorden wat 

ze aan het doen zijn 

.6 8.3 22.2 36.7 18.9 10.6 2.8 180 

c Voordat kinderen beginnen met een werkje 

of een activiteit, vraag ik ze hoe ze het gaan 

aanpakken 

.0 6.1 25.1 26.3 24.6 14.0 3.9 179 

d Voordat kinderen in een speelhoek, bijv. 

poppenhoek/bouwhoek, gaan spelen laat ik 

ze eerst bedenken wat ze gaan spelen 

2.3 15.9 27.8 30.7 14.8 6.3 2.3 176 

e Ik laat kinderen gericht samen aan één taak 

werken, zodat ze elkaar kunnen helpen als 

er problemen zijn 

.0 4.0 15.8 24.3 35.0 16.9 4.0 177 

f Als kinderen van tevoren afgesproken 

hebben wat ze gaan doen tijdens vrij spel, 

stimuleer ik ze om zich daar ook aan te 

houden 

1.1 5.1 14.6 28.1 27.5 16.3 7.3 178 

g Als kinderen ruzie hebben, laat ik ze hun 

eigen standpunt verwoorden, zodat ze beter 

begrijpen wat er in de ander omgaat 

.0 .0 1.7 11.8 33.1 30.9 22.5 178 

h Ik gebruik de klok/kookwekker of iets 

dergelijks om duidelijk te maken hoe lang 

kinderen rustig en stil met een werkje bezig 

moeten zijn 

5.6 10.6 20.6 18.3 17.2 11.7 16.1 180 

i Als kinderen klaar zijn met hun werkje 

evalueer ik met ze hoe het is gegaan 
.0 1.1 11.9 27.1 25.4 23.7 10.7 177 
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1= nooit          4 = regelmatig   7 = altijd 

2 = zelden       5 = vaak 

3 = soms         6 = zeer vaak 

 1 2 3 4 5 6 7 n 

a Ik praat met kinderen over hun gevoelens 

en laat kinderen daarbij hun gevoelens 

verwoorden, bijvoorbeeld aan de hand van 

een boek of persoonlijke ervaringen van 

kinderen 

.0 .6 10.0 33.3 26.7 25.0 4.4 180 

b Als kinderen bezig zijn met een werkje, laat 

ik ze hardop of in zichzelf verwoorden wat 

ze aan het doen zijn 

.6 8.3 22.2 36.7 18.9 10.6 2.8 180 

c Voordat kinderen beginnen met een werkje 

of een activiteit, vraag ik ze hoe ze het gaan 

aanpakken 

.0 6.1 25.1 26.3 24.6 14.0 3.9 179 

d Voordat kinderen in een speelhoek, bijv. 

poppenhoek/bouwhoek, gaan spelen laat ik 

ze eerst bedenken wat ze gaan spelen 

2.3 15.9 27.8 30.7 14.8 6.3 2.3 176 

e Ik laat kinderen gericht samen aan één taak 

werken, zodat ze elkaar kunnen helpen als 

er problemen zijn 

.0 4.0 15.8 24.3 35.0 16.9 4.0 177 

f Als kinderen van tevoren afgesproken 

hebben wat ze gaan doen tijdens vrij spel, 

stimuleer ik ze om zich daar ook aan te 

houden 

1.1 5.1 14.6 28.1 27.5 16.3 7.3 178 

g Als kinderen ruzie hebben, laat ik ze hun 

eigen standpunt verwoorden, zodat ze beter 

begrijpen wat er in de ander omgaat 

.0 .0 1.7 11.8 33.1 30.9 22.5 178 

h Ik gebruik de klok/kookwekker of iets 

dergelijks om duidelijk te maken hoe lang 

kinderen rustig en stil met een werkje bezig 

moeten zijn 

5.6 10.6 20.6 18.3 17.2 11.7 16.1 180 

i Als kinderen klaar zijn met hun werkje 

evalueer ik met ze hoe het is gegaan 
.0 1.1 11.9 27.1 25.4 23.7 10.7 177 

j Als ik kinderen gericht samen aan één taak 

laat werken, zeg ik dat ze goed moeten 

samenwerken tot ze klaar zijn of tot het tijd 

is 

1.7 3.4 19.7 24.2 26.4 18.0 6.7 178 
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Materialen en activiteitenaanbod 
 
V10  Zou u willen aangeven in hoeverre onderstaande activiteiten worden aangeboden in groep 

2? (rij%) 

1 = helemaal niet van toepassing    4 = sterk van toepassing 

2 = niet van toepassing                   5 = zeer sterk van toepassing  

3 = een beetje van toepassing 

 1 2 3 4 5 n 

a Er zijn activiteiten waarbij aandacht is voor 

bloemen, planten en zaden 
.6 2.8 45.8 45.8 5.1 177 

b Er zijn activiteiten waarbij kinderen 

eigenschappen exploreren, zoals van hout, ijzer 

en steen 

3.4 23.7 58.2 13.6 1.1 177 

c Er zijn activiteiten waarbij kinderen de begrippen 

exploreren, zoals ‘drijven’ en ‘zinken’ 
.0 3.4 48.9 42.1 5.6 178 

d Ik leer de kinderen door middel van 

proefjes/experimentjes hoe iets werkt (door bijv. 

gebruik te maken van weegschaal, loep, 

magneet) 

.0 2.2 55.1 39.3 3.4 178 

 
 
Rekenen 
 
V11  Deze vragen gaan over het lesprogramma met betrekking tot tellen en rekenen in groep 

2. Zou u aan willen geven hoe vaak onderstaande activiteiten voorkomen in groep 2 op uw 

school? (rij%) 

1 = nooit                                4 = wekelijks             7 = 3 of meer keer per dag 

2 = < dan 2x per maand         5 = 2 tot 4x per week 

3 = 2 tot 3x per maand          6 = 1 tot 2x per dag 

 1 2 3 4 5 6 7 n 

a Tellen tot en met 20 of hoger .0 1.7 6.3 27.6 33.3 27.6 3.4 174 

b Doortellen tot 20 vanaf een 

willekeurig getal (bijv. 13 of 15) 
5.8 11.0 24.4 36.0 17.4 4.1 1.2 172 

c Aantal vingers van de hand 

opsteken (bv. twee, drie of vijf) en 

het aantal meteen noemen zonder 

te tellen 

2.9 7.5 14.4 40.2 20.1 13.8 1.1 174 
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1 = nooit                                4 = wekelijks             7 = 3 of meer keer per dag 

2 = < dan 2x per maand         5 = 2 tot 4x per week 

3 = 2 tot 3x per maand          6 = 1 tot 2x per dag 

d Aantal punten op een dobbelsteen 

in één keer noemen, zonder te 

tellen (bijv. twee, vijf,) 

2.9 8.7 26.6 36.4 18.5 5.2 1.7 173 

e Tellen hoeveel voorwerpen je hebt 

(bijv. tellen t/m vijf en zeggen ik 

heb vijf knikkers) 

.6 1.7 8.1 29.7 32.0 24.4 3.5 172 

f Groepjes van twee, drie, vier of vijf 

voorwerpen maken en meteen het 

aantal noemen 

1.7 8.1 25.6 38.4 20.3 5.2 .6 172 

g Gebruik van de begrippen meer, 

minder, groter dan, kleiner dan, 

langer dan, korter dan 

.0 1.7 8.7 25.0 29.1 26.7 8.7 172 

h Een cijfer (1, .10,100) opschrijven 

op papier of bord en dit benoemen 
7.0 11.1 18.7 30.4 19.3 12.3 1.2 171 

i Een cijfer in een boekje  of op een 

beeldscherm benoemen 
1.2 3.5 12.2 33.7 22.1 24.4 2.9 172 

j Dingen optellen of aftrekken, bijv. 

ik heb vier appels, eentje haal ik 

weg, hoeveel heb ik dan? 

.6 8.8 25.7 35.1 24.6 4.1 1.2 171 

k Eenvoudige sommetjes opzeggen 

en oefenen, bijv. 2 en 2 erbij is vier, 

8 en 3 eraf is 5 

7.6 18.0 27.3 29.1 14.5 2.3 1.2 172 

l Een hoeveelheid voorwerpen 

schatten zonder te tellen 

(misschien wel 20, ongeveer 100) 

10.5 30.8 29.1 22.1 5.8 1.7 .0 172 

m De grootte of het gewicht van een 

voorwerp schatten, bijv. dit is heel 

zwaar, deze is klein 

2.9 16.1 33.9 29.3 13.2 3.4 1.1 174 

n Benoemen van een driehoek, 

vierkant, rechthoek, cirkel of ovaal 
1.2 4.6 22.5 41.0 17.3 11.0 2.3 173 

o Benoemen van een ruit, zeshoek, 

kubus, bol, balk of kegel 
12.9 32.7 29.8 17.5 5.8 .6 .6 171 
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Taal 
 
V12  Deze vragen gaan over het lesprogramma met betrekking tot geletterdheid en taal in 

groep 2. Zou u aan willen geven hoe vaak onderstaande activiteiten voorkomen in groep 2 op 

uw school? (rij%) 

1 = nooit                             4 = wekelijks             7 = 3 of meer keer per dag 

2 = < dan 2x per maand     5 = 2 tot 4x per week 

3 = 2 tot 3x per maand       6 = 1 tot 2x per dag 

 1 2 3 4 5 6 7 n 

a Met de kinderen uitgebreide 

gesprekken voeren over een 

informatief onderwerp. 

.0 6.4 8.2 33.3 25.7 22.2 4.1 171 

b Met de kinderen uitgebreide 

gesprekken voeren over hun 

persoonlijke ervaringen.  

.0 2.9 4.0 50.3 26.0 14.5 2.3 173 

c Rijmende componenten van liedjes 

of rijmpjes expliciet onder de 

aandacht brengen 

.0 .6 5.2 29.7 39.5 23.8 1.2 172 

d Klanken van dezelfde beginletters 

in woorden en/of zinnen expliciet 

onder de aandacht brengen  

.0 4.0 13.3 28.9 33.5 18.5 1.7 173 

e Kinderen letters laten benoemen .0 1.7 5.2 27.7 34.1 27.2 4.0 173 

f Kinderen letters en/of kleine 

woordjes laten schrijven of 

stempelen 

.6 1.7 9.8 43.4 26.6 15.0 2.9 173 

g Kinderen de eigen naam laten 

schrijven of stempelen 
.0 .0 1.2 14.0 29.7 46.5 8.7 172 
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Taal en rekenen 
 
V13  Deze vragen gaan over het lesprogramma met betrekking tot taal een rekenen in groep 2. 

Zou u aan willen geven hoe vaak onderstaande activiteiten voorkomen in groep 2 op uw 

school? (rij%) 

1 = nooit        4 = regelmatig       7 = altijd 

2 = zelden     5 = vaak 

3 = soms       6 = zeer vaak 

 1 2 3 4 5 6 7 n 

a Bordspelletjes spelen .0 10.5 27.9 37.2 12.2 9.9 2.3 172 

b Munten en geld tellen om te weten 

hoeveel het bij elkaar is  
.6 8.1 38.4 37.8 9.3 5.2 .6 172 

c Zeggen ieder kind krijgt (precies) 

één cracker (of pakje sap of koekje  ) 
.6 3.5 30.0 44.1 14.7 5.9 1.2 170 

d Zeggen dat groepjes van twee, drie  

kinderen samen gaan spelen of 

werken 

1.2 4.6 13.3 35.8 27.7 13.3 4.0 173 

e In correcte vorm herhalen wat een 

kind verkeerd zegt 
.0 .0 1.2 14.5 24.9 27.2 32.4 173 

f Expliciet aandacht besteden aan de 

betekenis van woorden 
.0 .0 .0 9.4 21.1 41.5 28.1 171 

g Concreet materiaal of afbeeldingen 

gebruiken als ondersteuning bij het 

kringgesprek 

.0 .0 1.7 11.0 18.0 47.1 22.1 172 

h Kinderen vragen naar hun 

ervaringen rondom het thema van 

een boek alvorens het voor te lezen 

.0 2.3 6.4 20.6 26.2 27.9 16.9 172 

i Kinderen een voorgelezen verhaal 

na laten vertellen 
.0 .6 7.5 22.0 24.6 34.1 11.6 173 

j Kinderen laten werken met 

computerprogramma’s om de 

Nederlandse taalontwikkeling te 

stimuleren 

1.2 5.2 2.3 24.3 25.4 25.4 16.2 173 

k De kinderen naar voorleesboeken 

laten luisteren 
2.9 5.2 16.1 16.1 14.9 27.0 17.8 174 
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V14  Verzamelt u in de kleutergroep informatie over de ontwikkeling van de kinderen? 

(volgsysteem, observaties, toetsen ( (kolom %) 

ja, het leerlingvolgsysteem van het Cito 37,4 

ja, een volgsysteem verbonden aan het VVE-programma in de kl 5,2 

ja, een ander leerlingvolgsysteem, elders ontwikkeld 11,5 

ja, een eigen systeem van de school 5,2 

ja, een combinatie van verschillende systemen (bijv. leerlin 40,2 

nee ,6 

n 174 

 
V15  Waarvoor gebruikt u het volgsysteem?  

 Ja % n 

De cognitieve ontwikkeling van de kinderen volgen (bijv. 

taalontwikkeling) 
92.8 167 

De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen (bijv. gedrag van 

de kinderen) 
83.3 150 

De motorische ontwikkeling van de kinderen volgen 58.3 105 

Andere aspecten van de ontwikkeling volgen 7.8 14 

Het aanbod van de groep vaststellen of plannen 47.8 86 

Het aanbod voor individuele kinderen vaststellen of 

plannen 
63.3 114 

Het aanbod evalueren 42.8 77 

Het schoolbeleid plannen 16.1 29 

Voor gesprekken met ouders 71.1 128 

Voor de overdracht van kinderen naar groep 3 75.6 136 

 
V16  Worden de volgende begrippen en denkvaardigheden getoetst voor de leerlingen naar 

groep 3 gaan? (rij%) 

 Ja Nee n 

Hoeveelheidbegrippen 98.8 1.2 171 

Ruimtelijke begrippen 93.3 6.7 165 

Leesbegrippen 97.9 2.3 171 

Ordenen (volgorde aanbrengen) 97.6 2.4 168 

Classificeren (in categorieën onderbrengen) 97.0 3.0 168 

Vergelijken (punten van overeenkomst en verschil 

aangeven) 
96.4 3.6 167 
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V17a  Zijn er voor de kleutergroepen doelen vastgesteld voor de overgang naar groep 3 ten 

aanzien van: 

 Ja Nee n 

De taalontwikkeling 89.7 10.0 165 

Rekenvaardigheden 87.9 12.1 165 

De sociaal-emotionele ontwikkeling 66.7 33.3 162 

 
V17b  Zijn er minimumdoelen vastgesteld voor zwakke leerlingen?  

 Ja Nee n 

 55.6 44.4 160 

 
V17c  Zijn er aanvullende doelen voor (zeer) goede leerlingen? 

 Ja Nee n 

 33.8 66.3 160 

 
V18  Kunt u aangeven hoe uw school omgaat met leerlingen die aan het einde van groep 2 nog 

niet toe zijn aan de basisvaardigheden van groep 3? (rij%) 

Leerlingen die aan het eind van groep 

2 nog niet toe zijn aan de 

basisvaardigheden van groep 3: 

Dit komt 

niet voor 

Dit komt 

wel eens 

voor 

Dit is het 

meest 

gebruikelijk 

n 

Blijven een jaar langer in de onderbouw 2.4 60.9 36.7 169 

Starten op een later tijdstip met 

basisvaardigheden 
83.0 15.6 1.4 147 

Gaan naar een overgangsklas 95.9 1.4 2.7 148 

Gaan over naar groep 3 met extra 

begeleiding 
11.1 74.7 14.2 162 

Gaan over naar groep 3 en werken op 

eigen niveau 
35.5 56.1 8.4 155 
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Voorbereidend lezen en rekenen, aansluiting groep 3 
 
V19  Is er in groep 2 sprake van systematische aandacht voor voorbereidend lezen? (kolom%) 

Nee, niet expliciet 9.6 

Alleen voor de leerlingen die daar aan toe zijn 18.1 

Later in het schooljaar (voor alle leerlingen) 7.9 

Ja, er is sprake van systematische voorbereiding voor alle leerlingen 64.4 

n 177 

 

V20  Maakt u hierbij gebruik van voorlopers horend bij de leesmethode die in groep 3 wordt 

gebruikt? (kolom%) 

n.v.t., er is geen sprake van voorbereidend lezen 1.1 

n.v.t., de methode kent geen voorlopers 8.5 

Nee 46.0 

Ja, voor goede leerlingen 15.3 

Ja, voor zwakke leerlingen .6 

Ja, voor alle leerlingen 28.4 

n 176 

 
V21  Is er in groep 2 sprake van systematische aandacht voor voorbereidend rekenen? 

(kolom%) 

Nee. niet expliciet 18.8 

Alleen voor de  leerlingen die daar aan toe zijn 10.8 

Later in het schooljaar (voor alle leerlingen) 5.7 

Ja. er is sprake van systematische voorbereiding voor alle leerlingen 64.8 

n 176 

 
V22  Maakt u hierbij gebruik van voorlopers horend bij de rekenmethode die in groep 3 wordt 

gebruikt? (kolom%) 

N.v.t.. er is geen sprake van voorbereidend rekenen 3.4 

N.v.t.. de methode kent geen voorlopers 11.9 

Nee 55.1 

Ja. voor goede leerlingen 4.0 

Ja. voor zwakke leerlingen .6 

Ja. voor alle leerlingen 25.0 

n 176 

 
 
 
 



86 

 

 

V23  Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan systematisch woordenschatonderwijs in 

groep 2? (kolom%) 

0-1 uur 7.9 

2-3 uur 40.7 

4-5 uur 25.4 

meer dan 5 uur per week 26.0 

n 177 

 
V24  Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld  aan stimulering van Nederlandse 

taalvaardigheid bij anderstalige kinderen in groep 2? (kolom%) 

N.v.t.. deze groep kent geen niet-Nederlandstalige leerlinge 27.7 

0-1 uur 10.7 

2-3 uur 18.1 

4-5 uur 18.1 

meer dan 5 uur per week 25.4 

n 177 

 
V25  Heeft u contact met de leerkracht(en) uit groep 3 over een van de volgende onder-  

werpen ? (rij%) 

 Nee Ja, incidenteel Ja, systematisch n 

Over de afstemming van het 

onderwijsprogramma in groep 2 

en groep 3 

12.1 55.7 32.2 174 

Over de afstemming van de 

pedagogisch-didactische aanpak 

in groep 2 en groep 3 

18.5 51.4 30.1 173 

Over de ontwikkeling van 

individuele kinderen 
7.9 46.3 45.8 177 
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Uw vaardigheden 
 
V26  In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? (rij%) 

Ik ben voldoende vaardig in: 
Geheel 

oneens 

Oneens Niet oneens/ 

niet eens 

Eens Geheel 

eens 

n 

Het omgaan met sterk 

heterogene groepen 
.0 1.7 9.0 57.6 31.6 177 

Het verbeteren van de 

onderwijsprestatie van 

achterstandsleerlingen 

.0 .0 16.8 68.7 14.5 179 

Het geven van onderwijs aan 

leerlingen met 

onderwijs/leerproblemen 

.0 1.7 11.2 70.4 16.8 179 

Het geven van onderwijs aan 

leerlingen met sociaal-

emotionele problemen 

0. .6 15.2 64.0 20.2 178 

Het geven van onderwijs aan 

leerlingen met 

gedragsproblemen 

.0 1.7 24.7 58.4 15.2 178 

Het geven van onderwijs aan 

leerlingen met lichamelijke 

handicaps 

10.5 23.8 37.8 24.4 3.5 172 

Klassenmanagement .0 .0 7.9 68.9 23.2 177 

Het signaleren van 

problematiek bij leerlingen 
.0 .0 5.6 66.3 28.1 178 

Het stellen van een diagnose 

m.b.t. problematiek bij 

leerlingen 

.6 6.1 26.3 55.9 11.2 179 

 
 
Persoonlijke gegevens 
 
V27a  Ik ben een (kolom%) 

Man .6 

Vrouw 99.4 

n 174 

 
V27b  Hoe lang heeft u ervaring in het geven van onderwijs aan de groepen 1 en/of 2? 

Min Max M SD n 

 1 43 15.47 12.0 179 
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V28  Heeft u de laatste vijf jaar scholing gevolgd (of coaching gekregen) die gericht was op? 

(rij%) 

 Ja Nee n 

Cognitieve problemen/verschillen 68.6 31.4 172 

Sociaal emotionele problemen 56.3 43.7 167 

Gedragsproblemen 44.4 55.6 169 

Klassenmanagement 54.1 45.9 172 

Werd er in die scholing of coaching gebruik 

gemaakt van school/video-interactiebegeleiding? 
35.1 64.9 174 
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