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Samenvatting en discussie 

Vooraf 

De gemeente Amsterdam is een aantal jaren geleden begonnen 
invulling te geven aan het harmonisatiebeleid voorschoolse 
voorzieningen. Onderdeel van dit beleid is de koppeling van 
(voorschool)peuterspeelzalen en kindercentra met het onderwijs 
tot een integrale voorziening met een hoogwaardig pedagogisch 
en educatief aanbod voor alle jonge kinderen. In dit kader heeft 
tussen 2014 en 2018 een experiment plaatsgevonden waarin 
samenwerkingsverbanden van basisscholen en voorschoolse 
voorzieningen hebben geëxperimenteerd met de zogenoemde 
‘Peuterschool’, een geïntegreerde voorziening voor kinderen van 
tweeënhalf tot jaar. Belangrijke kenmerken van de peuterschool 
waren (vooruitlopend op de Wet harmonisatie kinderopvang per    
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1 januari 2018) integratie van peuterspeelzaal-/voorschool- en 
kinderopvanggroepen en een versterkte doorgaande lijn naar 
(integratie met) het basisonderwijs. Een belangrijk nieuw element 
ten opzichte van de periode daarvóór was dat niet alleen 
doelgroeppeuters, maar ook niet-doelgroeppeuters gratis gebruik 
konden maken van voor- en vroegschoolse educatie, met als 
beoogde situatie dat peuters van allerlei achtergronden elkaar in 
de peutergroep zouden treffen en vervolgens gezamenlijk zouden 
doorstromen naar de samenwerkende basisschool.                           
Om dit te stimuleren konden doelgroepkinderen vier en niet-
doelgroepkinderen twee dagdelen gratis gebruik maken van 
voorschoolse educatie. Andere belangrijke onderdelen binnen de 
peuterschool waren versterking van het opbrengstgericht werken, 
inzet van hoger opgeleid personeel en herijking van de 
ouderbetrokkenheid door uitbreiding van gezinsgerichte 
programma’s. Met behulp van een subsidie van de gemeente 
Amsterdam zijn in het schooljaar 2014/15 negen ‘pilots 
peuterschool’ gestart met de bedoeling om een plan van aanpak 
uit te werken voor de opzet van een peuterschool.  
 
Aan het experiment ‘peuterschool’ werden drie onderzoeken 
gekoppeld, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam: 
een onderzoek naar de ontwikkeling/implementatie van de 
peuterschool1, een onderzoek naar keuzemotieven voor en 
tevredenheid van ouders over de peuterschool2 en een onderzoek 
naar de kwaliteit van het aanbod in de peuterschool en de 
ontwikkeling van kinderen die eraan deelnamen, vanaf tweejarige 
leeftijd tot en met groep 2 van de basisschool.  

                                                             
 
1  Veen, A., Daalen, M. van, Heurter, A., Bollen, I. (2015). Ontwikkeling van IKC de 

peuterschool in Amsterdam. Onderzoek eerste pilotjaar. Amsterdam: Kohnstamm 
Instituut, rapport 943.  

2  Veen, A., Daalen, M. van & Heurter, A. (2015). Keuzemotieven voor en 
tevredenheid van ouders over de Peuterschool in Amsterdam. Amsterdam: 
Kohnstamm Instituut, rapport 946.  
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Dit rapport gaat over het laatstgenoemde onderzoek, dat antwoord 
moet geven op de vraag wat de effecten zijn van de peuterschool 
op de ontwikkeling van op kortere en langere termijn, op de 
domeinen taal, rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden.       
Er werd een opzet bedacht waarin de vaardigheden van de 
kinderen op deze domeinen op verschillende meetmomenten 
vergeleken worden met die van vergelijkbare kinderen in een 
controlegroep. Als vergelijkingsgroep dienen gegevens uit het 
zogenoemde pre-COOL cohortonderzoek.  
Concreet is dit onderzoek gericht op het beantwoorden van de 
volgende onderzoeksvragen: 
1. Hoe is de kwaliteit in de peutergroepen van de instellingen die 

meedoen aan het experiment peuterschool in vergelijking met 
de kwaliteit van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in 
grote gemeenten, uit het pre-COOL cohortonderzoek? 

2. Hoe is de kwaliteit in de kleutergroepen van scholen met 
kinderen die meedoen aan het experiment peuterschool in 
vergelijking met de kwaliteit van scholen in de grote 
gemeenten, uit het pre-COOL cohortonderzoek? 

3. In hoeverre zijn er effecten van de peuterschool op de 
ontwikkeling van kinderen die er aan deelnemen, op de 
kortere en langere termijn, op de domeinen taal, rekenen en 
sociaal-emotionele vaardigheden?  

Samenvatting van de resultaten 

Voorschoolse periode 
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 1 is de kwaliteit van 
het aanbod in de peutergroepen in kaart gebracht en vergeleken 
met de kwaliteit in vergelijkbare groepen in het pre-COOL 
onderzoek.  
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Geobserveerde kwaliteit peutergroepen verbeterd tussen de twee 
meetmomenten 
De overall conclusie over kwaliteit in de voorschoolse periode     
(de peutergroepen van de voorschoolse voorzieningen) van de 
peuterschool wijkt niet af van het beeld dat ook uit het pre-COOL 
onderzoek naar voren komt: de geobserveerde emotionele 
ondersteuning en gedragsregulering op de peutergroepen is 
gemiddeld tot hoog. De scores op de educatieve kwaliteit zijn 
lager, rondom gemiddeld. De educatieve kwaliteit in de 
peuterschoolgroepen is echter wel verbeterd in de periode tussen 
de eerste en de tweede meting. In die periode zijn ook de scores op 
de ECERS verbeterd.  
 
Hogere geobserveerde kwaliteit, vooral in kinderdagverblijven 
peuterschool  
Hoewel de peuterschool bedoeld is om de integratie van 
voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderdag-
verblijven) te versterken, was het onderscheid peuterspeelzaal- 
kinderdagverblijf ten tijde van de kwaliteitsmetingen in de 
praktijk (nog) aanwezig. Daarom is een vergelijking mogelijk van 
gegevens van peuterspeelzaal- en kinderdagverblijfgroepen uit de 
peuterschool met vergelijkbare peuterspeelzaal- respectievelijk 
kinderdagverblijfgroepen uit pre-COOL.  
Op meting 1 zijn er geen verschillen tussen peuterspeelzalen uit 
het peuterschoolproject en peuterspeelzalen in de vier grote 
gemeenten uit pre-COOL. Meting 2 laat op alle geobserveerde 
kwaliteitsvariabelen significant hogere scores zien voor de 
peuterschool-groepen, behalve op de dimensies positieve en 
negatieve sfeer (op negatieve sfeer scoren de peuterspeelzalen uit 
de grote gemeenten uit pre-COOL hoger, dat is: positiever).  
Bij de kinderdagverblijven is er op meting 1 wel een verschil: aan 
de peuterschool deelnemende kinderdagverblijven scoren hoger 
op de dimensie sensitiviteit van de pedagogisch medewerkster 
(pm’er). Hierbij gaat het om de mate waarin de pm’er zich bewust 
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is van en responsief is ten aanzien van academische en emotionele 
behoeften van een kind. Bij een hoog niveau van sensitiviteit is de 
pm’er in staat kinderen op hun gemak te stellen en aan te 
moedigen, waardoor zij in staat zijn om te leren en hun omgeving 
actief te exploreren. Op meting 2 zijn er meer significante 
verschillen ten gunste van de peuterscholen, met name op de 
dimensies die horen bij het educatieve domein en ook op het 
rekenaanbod zoals gemeten met de ECERS. 
 
Hogere gerapporteerde kwaliteit, vooral in kinderdagverblijven 
peuterschool 
De pedagogisch medewerkers uit de peuterspeelzaalgroepen van 
de peuterschool rapporteren op meting 1 meer activiteiten op 
wetenschap en techniek dan pm’ers in de vergelijkings-
peuterspeelzalen. Dit verschil is bij meting 2 verdwenen.  
Ook hier weer zien we met name een verschil met de 
vergelijkingsgroep bij de kinderdagverblijven. 
Peuterschoolkinderdagverblijven scoren hoger op alle schalen van 
de vragenlijst voor pedagogisch medewerkers. Ze besteden meer 
tijd aan activiteiten op het gebied van rekenen, taal en 
geletterdheid en wetenschap en techniek. Ook doen ze meer aan 
spelstimulering en het bevorderen van doen-alsof-spel. Op 
meting 2 zijn er wat minder verschillen met de vergelijkingsgroep.  
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 2 is de kwaliteit van 
het aanbod in de kleutergroepen in kaart gebracht en vergeleken 
met de kwaliteit in vergelijkbare groepen in het pre-COOL 
onderzoek 
 
Vroegschoolse periode, de kleutergroepen 
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 2 is de kwaliteit van 
het aanbod in de kleutergroepen in kaart gebracht en vergeleken 
met de kwaliteit in vergelijkbare groepen in het pre-COOL 
onderzoek.  
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Geobserveerde kwaliteit kleutergroepen: iets hoger in groep 2 
In groep 1 komt het algemene beeld overeen met de resultaten in 
de peutergroepen: de geobserveerde emotionele ondersteuning en 
gedragsregulering in de kleuterklassen is gemiddeld tot hoog, 
terwijl de geobserveerde educatieve kwaliteit laag tot gemiddeld is. 
In groep 1 zijn er geen verschillen met de vergelijkingsgroep.         
In groep 2 doen zich wel enkele verschillen voor met de groep 
waarmee de kleuterklassen werden vergeleken in Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam en Schiedam. De scholen met peuterschool-
kinderen scoren hoger op de schaal productiviteit dan de 
vergelijkbare pre-COOL scholen. Productiviteit heeft betrekking 
op het optimaal gebruiken van de leertijd en de mate waarin 
bijvoorbeeld routines worden benut als leerzame activiteit.   
Verder scoren de peuterschool-scholen in groep 2 hoger op de 
ECERS-schalen taal en rekenen. 
 
Hogere gerapporteerde kwaliteit, vooral in groep 2 
In groep 1 scoren scholen met peuterschoolkinderen hoger op 
bevorderen van zelfregulatie en continue professionele 
ontwikkeling. In groep 2 is de hogere score op continue 
professionele ontwikkeling verdwenen, maar scoren de 
peuterschoolscholen hoger op spelstimulering, doen-alsof-spel, 
rekenen, en geletterdheid en (net als in groep 1) op bevorderen van 
zelfregulatie. 
 
Effecten van de peuterschool op de ontwikkeling van kinderen die er 
aan deelnemen 
Voor de beantwoording van vraag 3 is de ontwikkeling in 
woordenschat, aandacht, werkhouding van de peuterschool-
kinderen is vergeleken met de vergelijkingsgroep en daarnaast de 
ontwikkeling in de Citoscores taal- en rekenen voor kleuters.  
 
Geen verschillen in ontwikkeling tussen beide groepen kinderen 
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Op twee verschillen na, vonden we geen significante verschillen 
tussen kinderen die deelnemen aan de peuterschool en 
vergelijkbare kinderen uit het pre-COOL bestand.                                
De peuterschoolkinderen scoorden wat beter op aandacht op 
tweejarige leeftijd en op driejarige leeftijd hadden zij wat betere 
rekenvaardigheidsscores. 
 
Vergelijking tussen kinderen met en zonder een volledig traject 
Van de onderzochte groep hebben 84 kinderen een volledig traject 
op de peuterschool doorlopen. Een volledig traject betekent: 
starten op de voorschoolse peutergroep en doorstromen naar de 
basisschool die samen de peuterschool vormen. Deze kinderen 
konden we vergelijken met 75 kinderen voor wie dat niet het geval 
was, omdat zij voor een andere basisschool kozen dan die 
aangesloten was bij de peuterschool. 
De kinderen die een volledig traject doorlopen hebben, hebben 
gemiddeld lager opgeleide ouders dan kinderen die een onvolledig 
traject doorlopen hebben. Anders geformuleerd, hoger opgeleide 
ouders kiezen vaker voor een andere basisschool dan die behorend 
bij de peuterschool.  
We hebben de ontwikkeling in werkhouding, woordenschat, 
aandacht, taal en rekenvaardigheid vergeleken tussen kinderen die 
een volledig en kinderen die een onvolledig traject hebben 
doorlopen. Alleen eind groep 1 scoren de kinderen die een volledig 
traject hebben doorlopen iets lager op taal, terwijl er in groep 2 
geen verschil meer is tussen beide groepen. Op de andere 
ontwikkelingsmaten zien we geen verschil tussen beide groepen, 
bij controle voor het ouderlijk opleidingsniveau. 

Discussie 

In het eerste rapport over de peuterschool (zie noot 1) hebben we 
geconstateerd dat de implementatie van de peuterschool een 
complexe vernieuwing betrof, bestaande uit verschillende 
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elementen, met veel personen uit diverse organisaties.                   
Een belangrijk onderdeel was samenvoeging van peuterspeelzaal- 
en kinderdagverblijfgroepen cq. het creëren van gemengde 
voorzieningen voor kinderen van werkende en niet werkende 
ouders, met het oog op het tegengaan van segregatie. Met name in 
de voorschoolse fase werd organisatorisch en op het gebied van 
bemensing en personeelsbeleid veel gevraagd. Peuterspeelzaal- en 
kinderopvanggroepen moesten worden samengevoegd, 
vooruitlopend op de Wet harmonisatie kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2018. Een dergelijke transitie 
zou (op zijn minst tijdelijk) een negatieve invloed op de kwaliteit 
van het aanbod kunnen hebben. We stellen vast dat er geen sprake 
is van lagere kwaliteit, vergeleken met de controlegroep. We zien 
ook geen kwaliteitsdaling tussen de eerste twee meetmomenten. 
Sterker nog de pedagogische kwaliteit is op beide metingen hoger 
dan in de controlegroepen. Opvallend is met name de hogere 
kwaliteit in de kinderdagverblijfgroepen, in vergelijking met de 
controlegroep.  
 
De kwaliteit in de kleutergroepen waar de kinderen van de 
peuterschool zitten tendeert naar wat hogere scores op de 
observaties en de vragenlijsten. Wat hier mee zou kunnen spelen is 
het door de gemeente gevoerde kwaliteitsbeleid en de gehanteerde 
hoge kwaliteitseisen aan voor- en vroegschoolse educatie, ook 
vóór de komst van de peuterschool. Hoewel voor het 
vroegschoolse deel van de voor- en vroegschoolse educatie 
scholen/schoolbesturen verantwoordelijk zijn, stelt de gemeente 
Amsterdam geld beschikbaar voor trainingen van onderwijzend 
personeel en andere maatregelen in de randvoorwaardelijke sfeer, 
zoals de aanstelling van een vve-coördinator. Dit zou bij kunnen 
dragen aan een hogere kwaliteit.   
 
De bedoeling van de peuterschool, om een doorlopend traject te 
bieden van een voorschoolse voorziening naar basisschool is niet 
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goed gelukt vanuit het perspectief van doorstroming van kinderen. 
Evident is dat de groep die instroomt in het basisschooldeel van de 
peuterschool, dus in de peuterschool blijft kinderen betreft van 
ouders met een lager opleidingsniveau. Ouders met een hogere 
opleiding kiezen, na gebruik te hebben gemaakt van de voordelen 
die de peuterschool bood (twee dagdelen gratis opvang; 
aanwezigheid van een vve-programma, dat zeer op prijs werd 
gesteld door hogeropgeleide ouders), liever voor een andere 
basisschool dan voor doorstroming naar de samenwerkende 
basisschool (zie noot 2).   
Dat een groot deel van de kinderen niet doorstroomde binnen het 
traject, heeft het onderzoek bemoeilijkt. Er was veel uitwaaiering 
en we hebben moeite moeten doen om kinderen buiten de 
peuterscholen te blijven volgen op andere basisscholen.                  
De kinderen, van lageropgeleide ouders, die in het traject bleven, 
hebben echter wel goede kwaliteit gekregen. Hun resultaten zijn 
niet minder goed dan de controlegroep. Alleen eind groep 1 scoren 
de kinderen die een volledig traject hebben doorlopen iets lager op 
taal, maar in groep 2 is geen verschil meer tussen beide groepen. 
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1 Inleiding 

1.1  Achtergrond van dit rapport 

Een aantal jaren geleden is de gemeente Amsterdam   
begonnen invulling te geven aan het harmonisatiebeleid 
voorschoolse voorzieningen. Onderdeel van dit beleid is de 
koppeling van (voorschool)peuterspeelzalen en kindercentra met 
het onderwijs tot een integrale voorziening met een hoogwaardig 
pedagogisch en educatief aanbod voor alle jonge kinderen.              
In dit kader heeft een experiment plaatsgevonden waarin 
samenwerkingsverbanden van basisscholen en voorschoolse 
voorzieningen hebben geëxperimenteerd met de zogenoemde 
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‘Peuterschool’, een geïntegreerde voorziening voor kinderen van 
tweeënhalf tot jaar3.  
Met behulp van een subsidie van de gemeente Amsterdam zijn in 
het schooljaar 2014/15 negen ‘pilots peuterschool’ gestart met de 
bedoeling om een plan van aanpak uit te werken voor de opzet van 
een peuterschool. Belangrijke onderdelen in dit plan van aanpak 
waren versterking van het opbrengstgericht werken, inzet van 
hoger opgeleid personeel en herijking van de ouderbetrokkenheid 
door uitbreiding van gezinsgerichte programma’s belangrijke 
kenmerken van het plan van aanpak van de gemeente.  
In een startnotitie werden de volgende uitgangspunten van de 
peuterschool vastgelegd4:  
 
Inhoudelijk: 
- Geïntegreerd aanbod van de peutergroep met het 

basisonderwijs tot een doorgaande leerlijn ;  
- Vormgeving relatie met ouders, accent op 

ontwikkelingsstimulering thuis; 
- Opbrengstgericht werken uitwerken, met als 

randvoorwaarde: gekwalificeerd personeel in de peuter-       
en de kleutergroepen; 

- Aanpak op zorg; 
 
Organisatorisch: 

                                                             
 
3  Het project ‘Peuterschool’ is onder deze naam gestart onder de wethouder van 

financiën, onderwijs, jeugdzorg van destijds (Pieter Hilhorst). Sinds zijn 
opvolger, Simone Kukenheim, werd tijdelijk de naam IKC/Peuterschool gebruikt 
maar uiteindelijk werd het beoogde integrale aanbod ‘Alles- in-één school’ 
genoemd. In dit rapport gebruiken we de term peuterschool, omdat het 
onderzoek gaat over de toenmalige pilots.  

 
4  Startnotitie Amsterdamse Peuterschool. Programma Klaar voor de Start. 

September 2013, p. 9 en 10.  
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- Peuterspeelzaal / kinderdagverblijf en school vormen één 
voorziening, in elkaars nabijheid, allebei erkende                 
vve-instellingen;  

- Doelgroepkinderen komen 4 dagdelen,   
niet-doelgroepkinderen minimaal 2 dagdelen; 

- Aanvullende integrale opvang bieden voor tweeënhalf- tot 
vierjarigen. 

 
De bedoeling van de gemeente was om via een kwaliteits-
verbetering op de bovengenoemde factoren meer winst uit het 
beleid voor- en vroegschoolse educatie (vve) te halen dan voor die 
tijd het geval was. Een belangrijk nieuw element ten opzichte van 
de periode daarvoor was dat niet alleen doelgroeppeuters, maar 
ook niet-doelgroeppeuters gratis gebruik konden maken van 
voor- en vroegschoolse educatie, met als beoogde situatie dat 
peuters van allerlei achtergronden elkaar in de peutergroep 
zouden treffen. De peuterschool is een voorloper van het huidige 
beleid dat gericht is op het realiseren van één voorziening voor alle 
Amsterdamse peuters5. Een belangrijk verschil met de 
peuterschool is, dat het voorschoolse aanbod nu niet meer gratis 
is, omdat ouders na de invoering van de Wet harmonisatie een 
inkomensafhankelijke bijdrage voor kinderopvang betalen. In het 
huidige gemeentelijke beleid kunnen alle kinderen (zowel 
doelgroep als niet doelgroep) 15 uur per week, verdeeld over 
minimaal drie dagen, naar een voorschoolse voorziening6. 
 
Aan het experiment ‘peuterschool’ werden drie onderzoeken 
gekoppeld, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam: 
een onderzoek naar de implementatie van de peuterschool (Veen, 
                                                             
 
5  Gemeente Amsterdam. Eén voorziening voor alle Amsterdamse peuters. 

Beleidsplan 2018-2022.  
6  Niet-werkende ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag krijgen in 

Amsterdam een tegemoetkoming van de gemeente voor maximaal 15 uur per 
week. 
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Van Daalen, Heurter & Bollen, 2015), een onderzoek naar 
keuzemotieven voor en tevredenheid van ouders over de 
peuterschool (Veen, Van Daalen & Heurter, 2015) en een 
onderzoek naar de kwaliteit van het aanbod in de peuterschool en 
de ontwikkeling van kinderen die eraan deelnamen, vanaf 
tweejarige leeftijd tot en met groep 2 van de basisschool.  
Dit rapport gaat over het laatstgenoemde onderzoek.                       
Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag wat de effecten 
zijn van de peuterschool op de ontwikkeling van op kortere en 
langere termijn, op de domeinen taal, rekenen en sociaal-
emotionele vaardigheden. Er werd een opzet bedacht waarin de 
vaardigheden van de kinderen op deze domeinen op verschillende 
meetmomenten vergeleken worden met die van vergelijkbare 
kinderen in een controlegroep. Als vergelijkingsgroep dienen 
gegevens uit het pre-COOL cohortonderzoek. Bijlage 1 is een 
toelichting op het pre-COOL onderzoek.   
 
Concreet is dit onderzoek gericht op het beantwoorden van de 
volgende onderzoeksvragen: 
1. Hoe is de kwaliteit in de peutergroepen van de instellingen die 

meededen aan het experiment peuterschool in vergelijking 
met de kwaliteit van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 
in grote gemeenten, uit het pre-COOL cohortonderzoek? 

2. Hoe is de kwaliteit in de kleutergroepen van scholen met 
kinderen die meededen aan het experiment peuterschool in 
vergelijking met de kwaliteit van scholen in de grote 
gemeenten, uit het pre-COOL cohortonderzoek? 

3. In hoeverre zijn er effecten van de peuterschool op de 
ontwikkeling van kinderen die er aan deelnemen, op de kortere 
en langere termijn, op de domeinen taal, rekenen en sociaal-
emotionele vaardigheden?  
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1.2  Verzamelde gegevens 

Voor de beantwoording van deze onderzoeksvragen werden de 
volgende gegevens verzameld. 
 
Ontwikkeling kinderen 
Bij de kinderen zijn op twee-, drie- vier- en vijfjarige jarige 
leeftijd allerlei gegevens verzameld over de sociaal-emotionele, 
cognitieve en taalontwikkeling, met behulp van zogenoemde 
kindtestjes.  
 
In de vroegschoolse periode (de kleutergroepen) zijn daarnaast 
gegevens verzameld met behulp van toetsen uit het Cito-
leerlingvolgsysteem (zie later).  
Daarnaast werden gegevens verzameld over de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en het gedrag van de kinderen. Hiervoor werd een 
zogenoemd peuterprofiel (twee- en driejarige leeftijd) of 
leerlingprofiel (kleutergroepen) ingevuld voor ieder kind, door 
respectievelijk de pedagogisch medewerkers en de 
kleuterleerkrachten. 
 
Achtergrondkenmerken 
Via vragenlijsten voor ouders zijn kenmerken van het thuismilieu 
van de kinderen in kaart gebracht. Het gaat om achtergrond-
kenmerken, zoals opleidingsniveau en etnische herkomst van de 
ouders en het kind en gegevens over ouderlijke opvoeding en 
ontwikkelingsstimulering.  
 
Kwaliteit voorschoolse voorzieningen en kleutergroepen 
Daarnaast zijn gegevens verzameld over de kwaliteit van de 
voorschoolse instellingen en de kleutergroepen waar de kinderen 
aan deelnamen. Er zijn per meting observaties verricht en 
vragenlijsten ingevuld door pedagogisch medewerkers, die 
tezamen een uitgebreid beeld geven van verschillende aspecten 
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van de kwaliteit in de onderzochte voorzieningen. Vergelijkbare 
gegevens zijn verzameld bij de kleutergroepen van de basisscholen 
waarin de kinderen vanuit de voorschoolse voorzieningen 
instroomden. We merken hier vast op dat de kinderen waarvan in 
de voorschoolse periode gegevens werden verzameld in één van de 
voorschoolse voorzieningen uit het peuterschoolproject niet altijd 
doorstroomden naar de basisschool waarmee werd samengewerkt. 
Later in dit rapport komen we hier nog op terug. 
Achtergrondinformatie over de doorstroming binnen de 
peuterschool is verder te vinden in het onderzoek naar de 
implementatie en keuzemotieven van ouders in de peuterschool 
(Veen, Van Daalen, Heurter & Bollen, 2015; Veen, Van Daalen & 
Heurter, 2015). 
 
Tabel 1.1 geeft een overzicht van de meetinstrumenten per 
meetmoment. 
 
Tabel 1.1 Overzicht meetinstrumenten per meetmoment 

 M1 

(2014/15) 

M2 

(2015/16) 

M3 

(2016/17) 

M4  

(2017/18) 

kindtestjes x x x x 

vragenlijst pm’ers/leerkrachten x x x x 

peuterprofiel/ leerlingprofiel x x x x 

groepsobservaties (CLASS/ECERS-E) x x x x 

oudervragenlijst x x   

vragenlijst leidinggevende x    

toetsscores Cito taal en rekenen   x x 

 
 
Leeswijzer 
De start van dit onderzoek ligt vóór het invoeren van de Wet 
harmonisatie van voorschoolse voorzieningen, per 1 januari 2018. 
We gebruiken daarom de termen ‘peuterspeelzalen’ en 
‘kinderdagverblijven’ ter aanduiding van de verschillende typen 
voorschoolse voorzieningen bij aanvang van het project. 
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In de volgende hoofdstukken gaan we eerst in op de kwaliteit van 
de aan het experiment peuterschool deelnemende peutergroepen 
(hoofdstuk 2), vervolgens op de kwaliteit in de kleutergroepen van 
de scholen uit het experiment cq. waar de kinderen vanuit de 
voorschoolse voorzieningen instrommden (hoofdstuk 3).                
In hoofdstuk 4 presenteren we de gegevens over de ontwikkeling 
van de kinderen die kortere of langere tijd deelnamen aan de 
peuterschool (effectvraag). In het discussiehoofdstuk (hoofdstuk 
5) geven we een korte reflectie op de onderzoeksresultaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Resultaten peutergroepen 

In dit hoofdstuk presenteren we gegevens over de kwaliteit van het 
aanbod in de onderzochte voorschoolse instellingen. Dat doen we 
op basis van de gegevens uit de groepsobservaties en de 
vragenlijsten voor pedagogisch medewerkers. In de voorschoolse 
periode vonden twee metingen plaats, in de schooljaren 2014/15 
en 2015/16.  

2.1 Instrumenten 

Groepsobservaties 
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Om de proceskwaliteit te bepalen zijn er binnen het onderzoek 
naar de Amsterdamse peuterschool (net als in pre-COOL) 
groepsobservaties verricht met het Classroom Assessment Scoring 
System (CLASS). Voor de peutergroepen is gebruik gemaakt van de 
Toddlerversie (Le Paro e.a., 2011) en voor de kleutergroepen van de 
pre-K versie (Pianta e.a., 2008). 
 
Er zijn drie domeinen te onderscheiden, Emotionele ondersteuning, 
Gedragsregulering en Educatieve Ondersteuning. Twee van de drie 
domeinen bestaan uit een aantal onderliggende dimensies die 
specifieke kwaliteitsaspecten vertegenwoordigen. Zo bestaat het 
domein Emotionele ondersteuning uit vier onderliggende 
dimensies: Positieve sfeer, Negatieve sfeer, Sensitiviteit van de leidster 
en Aandacht voor kindperspectief. In dit domein gaat het om 
emotionele, relationele aspecten zoals een prettige sfeer op de 
groep waarin kinderen plezier hebben, een goede relatie hebben 
met de pedagogisch medewerkers en andere kinderen op de groep 
en waarin ruimte is voor hun eigen ideeën en interesses in de 
dagelijkse routines en activiteiten. Het domein Educatieve 
Ondersteuning bevat drie dimensies: Faciliteren van Leren en 
ontwikkeling, Kwaliteit van feedback en Stimuleren van 
taalontwikkeling. Dit domein omvat aspecten die betrekking 
hebben op het leren en de ontwikkeling van kinderen, zoals het 
aanbieden van een rijk taalaanbod en het aanbieden en creëren van 
leerzame activiteiten ingebed in een betekenisvolle context, 
waarin kinderen uitgedaagd worden en kunnen exploreren. 
 
Daarin worden twee overkoepelende domeinen van 
groepsinteracties onderscheiden: emotional and behavioural support, 
hier kortweg gedefinieerd als emotionele kwaliteit en engaged 
support for learning, hier educatieve kwaliteit genoemd. ‘Behavioral 
support’, ofwel gedragsregulering is in de Toddler-versie 
onderdeel van emotionele ondersteuning en wordt in de pre-K 
versie, die in de kleutergroepen is gebruikt, apart onderscheiden.  
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Emotionele kwaliteit bevat verschillende aspecten. Positief Klimaat 
staat voor de mate waarin de interacties in de groep tussen 
pedagogisch medewerkers/leerkrachten en kinderen en tussen 
kinderen onderling warmte, wederzijds respect en plezier laten 
zien. Negatief Klimaat geeft de mate weer waarin er negatief gedrag 
voorkomt van de kant van de pm’er/leerkracht of de kinderen, 
bijvoorbeeld bits reageren, boosheid tonen, kleineren, expliciet 
negeren, fysiek reguleren van gedrag, en ruziemaken. De schaal 
wordt zo gecodeerd dat een hoge score betekent dat er weinig of 
geen negativiteit is. Sensitiviteit is de mate waarin de pedagogisch 
medewerker/leerkracht zich bewust is van de behoeften van 
individuele kinderen in de groep, met name gevoelens van 
onzekerheid of verdriet, en daarop adequaat inspeelt. Rekening 
houden met het perspectief van kinderen geeft aan in welke mate in 
de interacties aangesloten wordt op de interesses van de kinderen, 
initiatief en keuzevrijheid wordt gegeven aan kinderen en 
zelfstandigheid wordt bevorderd.  
 
Educatieve kwaliteit bevat drie aspecten. Conceptontwikkeling 
verwijst naar de mate waarin de pm’er/leerkracht de 
denkontwikkeling en kennisverwerving van kinderen bevordert 
door activiteiten aan te bieden die redeneren en het ontdekken van 
verbanden uitlokken, en door kinderen bij deze activiteiten te 
begeleiden. Kwaliteit van de Feedback is de mate waarin de reacties 
van de pm’er/leerkracht het leren en begrijpen van de kinderen 
vergroot en voortdurende deelname stimuleert. Stimuleren van 
taalontwikkeling staat voor de mate waarin de pm’er/leerkracht het 
gebruik van taal door kinderen uitlokt en aanmoedigt, bijvoorbeeld 
door vragen te stellen, en hun taalgedrag modelleert door zelf de 
eigen handelingen te verwoorden en door gevorderde taal (nieuwe, 
moeilijke woorden) in te brengen in gesprekken. De scores op de 
CLASS lopen van 1 tot en met 7, waarbij de waarden 1 en 2 staan 
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voor een lage score, 3,4 en 5 voor een middenscore en 6 en 7 voor 
een hoge score. 
 
In aanvulling op de CLASS zijn observaties gedaan met de Early 
Childhood Environment Rating Scale - Extension (ECERS-E)7.  
Met behulp van de ECERS-E wordt gekeken naar de leeromgeving 
en in de groep aanwezige materialen en naar de manier waarop 
pedagogisch medewerkers deze gebruiken in hun omgang met de 
kinderen. De ECERS-E zoomt in op de educatieve gerichtheid van 
voorzieningen. Voor het peuterschool onderzoek hebben we net 
als bij het pre-COOL onderzoek uit deze checklist de schalen Taal 
en Rekenen geselecteerd. De schaal Taal (geletterdheid) bestaat uit 
6 items: omgeving en hoeken, voorlezen, klanken, ontluikende 
geletterdheid, praten en luisteren. De schaal Rekenen 
(gecijferdheid) bestaat uit vier items: tellen en toepassingen, 
eenvoudige getallen lezen en schrijven, activiteiten (ruimte en 
vormen), activiteiten (sorteren, vergelijken). De scores worden 
eveneens toegekend op een zevenpuntsschaal.  
 
Vragenlijst voor pedagogisch medewerkers 
In de vragenlijst voor pedagogisch medewerkers is op 
verschillende aspecten de mate van ontwikkelingsstimulering 
gemeten. De schalen taal- en geletterdheid, rekenen, wetenschap en 
techniek bevatten uitspraken over mogelijke activiteiten die 
medewerkers op het gebied van respectievelijk taal, rekenen en 
wetenschap en techniek met twee- en driejarige kinderen kunnen 
doen. Gevraagd wordt naar de mate waarin de medewerker dit doet 
of zegt, met antwoordmogelijkheden oplopend van 1 (‘nooit’) tot 
en met 7 (‘3 of meer keer per dag’). Voorbeelditems van taal zijn: 
zijn: ‘nieuwe woorden terug laten komen in verschillende 
activiteiten (bijv. themahoeken, verhaaltje naspelen).                        

                                                             
 
7  Sylva, K, Siraj-Blatchford, I., Taggart, B. (2008). Assessing quality in the early 

years. Early Childhood, Environment Rating Scale (ECERS-E). Revised Edition.  
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Of ‘Benoemen van dingen in de omgeving, zoals “dat is een bal”, 
en dingen die gebeuren, zoals “de bal rolt weg [omdat hij rond is]’. 
Of: ‘kinderen in eigen woorden laten herhalen wat in de groep of 
tijdens de uitleg gezegd is’. Of: ‘Kinderen een (prenten)boek 
voorlezen’. Voorbeelditems van rekenen zijn: ‘telrij tot en met vijf 
opzeggen’; ‘meten of wegen en bespreken wie of wat het grootste, 
langste, zwaarste,.. is’; ‘voorwerpen of plaatjes in groepjes 
sorteren (wat hoort bij elkaar, bijv. wat is allemaal ‘fruit’?)’.  
Voorbeelditems van wetenschap en techniek zijn: ‘spelen met de 
watertafel en bespreken welke dingen drijven en welke zinken’; 
‘met Duplo, Lego of grote blokken een muur, een huis of kasteel 
bouwen en bespreken hoe dat moet en hoe je het stevig kunt 
maken’; ‘verschillende zaadjes en pitjes vergelijken en daarover 
praten (bijv. dat er een bloem, een vrucht of een boom uit kan 
groeien)’.  
In de vragenlijsten is naar verschillende aspecten van sociaal-
emotionele ondersteuning gekeken. Bij de schaal omgaan met 
diversiteit gaat het om de vaardigheid van pedagogisch 
medewerkers in het omgaan met verschillende groepen kinderen, 
ongeacht sekse, etnische herkomst of sociaal milieu. Hierbij 
beoordeelt de medewerker zichzelf op uitspraken als: ‘ik besteed 
aandacht aan belangrijke feestdagen van alle sociale en etnisch-
culturele gemeenschappen die in deze groep vertegenwoordigd 
zijn’ en ‘ik stimuleer kinderen om met kinderen van andere sociale 
en etnisch-culturele groepen om te gaan en te spelen’ en ‘jongens 
en meisjes worden gelijkwaardig behandeld’. Bij spelstimulering 
gaat het om het bevorderen van de betrokkenheid van kinderen bij 
en het verrijken van het spel. De schaal bestaat uit items, zoals: 
(tijdens het spelen) ’draag ik attributen en materialen aan die 
kinderen uitdagen tot rijker spel’, ‘speel ik situaties voor’, ‘zorg ik 
dat alle kinderen (blijven) meedoen’. De mate waarin dit het geval 
is wordt vijfpuntsschaal gescoord. De antwoordopties lopen van 
‘niet van toepassing’ tot ‘zeer sterk van toepassing’.   
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Bij de schaal bevorderen van zelfregulatie gaat om de eigen 
vaardigheid om door middel van spel en spelbegeleiding de 
zelfregulatie van kinderen te bevorderen. Op de vraag ‘Hoe vaak 
doet of zegt u dit’ volgen items, zoals ‘voordat kinderen beginnen 
met een werkje of activiteit, vraag ik ze hoe ze het gaan 
aanpakken, wat het plan is’. Of: ‘ik doe activiteiten of spelletjes 
met kinderen waarbij ze leren op hun beurt te wachten, 
bijvoorbeeld, memory of bordspelletjes’, of: ‘als de aandacht van 
één of meer kinderen verslapt tijdens een activiteit probeer ik ze er 
weer bij te betrekken, bijvoorbeeld door vragen te stellen of een 
nieuw idee in te brengen’. De antwoordmogelijkheden worden 
gescoord op een zevenpuntsschaal, oplopend van ‘nooit’ tot 
‘altijd’. 
Bij de schaal doen-alsofspel gaat het om het beoordelen van het 
eigen vermogen om het fantasiespel van kinderen te ondersteunen 
en mee te gaan in het rollenspel. De schaal bestaat uit items met 
uitspraken als ’ik doe voor hoe je iets ‘net alsof’ kunt doen, 
bijvoorbeeld ‘net alsof’ thee drinken, eten koken of een knuffel 
voeren’. En: ‘ik doe voor hoe je iets ‘net alsof’ kunt doen met 
alleen je handen zonder gebruik te maken van een voorwerp, bijv. 
haren kammen met je handen of een onzichtbare beer te eten 
geven’. De antwoordmogelijkheden worden gescoord op een 
zevenpuntsschaal, lopend van ‘nooit’ tot ‘altijd’.  
De mate waarin medewerkers in staat zijn om de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen wordt 
nagevraagd met behulp van de schaal emotionele ondersteuning. 
Deze bevat uitspraken, zoals ’ik zorg ervoor dat alle kinderen lief 
zijn voor elkaar’, ‘ik organiseer activiteiten waaraan alle kinderen, 
ook de jongsten, samen deel kunnen nemen’ en ‘ik knuffel 
kinderen of geef ze een aai over de bol’.  
De schaal continue professionele ontwikkeling is bedoeld om te 
bepalen in welke mate er binnen het team en de organisatie 
aandacht is voor gezamenlijke planning van activiteiten, 
kwaliteitszorg en professionaliseringsactiviteiten. Voorbeelditems 
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zijn: ‘samen bespreken van het ontwikkelingsniveau en sociaal 
functioneren van de groepen’; ‘samen kiezen/uitwerken van 
inhoudelijke (ontwikkelings)activiteiten en/of thema's’; ‘bij 
elkaar in de groep kijken om van elkaar te leren en elkaar feedback 
te geven’.  
 
Voor deze analyses konden we beschikken over gegevens van 14 
peuterschoolgroepen, waarvan zeven peuterspeelzaalgroepen en 
zeven kinderdagverblijfgroepen. We bespreken de resultaten op de 
verschillende instrumenten per meting. 
 
 
 

2.1 Resultaten peutergroepen 

 
Meting 1 
 
Observaties 
In onderstaande tabel staan de scores op de CLASS en de ECERS-E. 
De scores op beide instrumenten lopen van 1 tot en met 7, waarbij 
de waarden 1 en 2 staan voor een lage score, 3,4 en 5 voor een 
middenscore en 6 en 7 voor een hoge score. Uit de resultaten op de 
CLASS blijkt dat de geobserveerde emotionele ondersteuning en 
gedragsregulering op de peutergroepen gemiddeld tot hoog is.    
De scores op de educatieve kwaliteit zijn lager, rondom gemiddeld.  
De gemiddelde score op het aanbod aan taal en rekenen zoals 
gemeten met de ECERS-E is rond de 3 voor taal en rond de 2 voor 
rekenen. Voor taal betekent dit bijvoorbeeld dat er verschillende 
soorten boeken in de groepsruimte aanwezig zijn, maar dat een 
eventueel aanwezige leeshoek niet zelfstandig door kinderen 
wordt gebruikt, noch dat kinderen hiertoe actief worden 
aangemoedigd. Bij deze score wordt gemiddeld genomen wel 
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voorgelezen, maar er wordt niet of nauwelijks gepraat over de 
inhoud. Bij ‘praten en luisteren’ is wel sprake van enige 
conversatie tussen kinderen en medewerkers, maar het actief 
taalgebruik door kinderen is minimaal. Kinderen worden 
bijvoorbeeld niet aangemoedigd om wat langere tijd (in een kleine 
groep) over een onderwerp te praten. De volwassenen voeren geen 
langerdurende conversaties met kinderen en stellen geen of 
weinig open vragen, zoals ‘wat denk je dat er gebeuren zou als…’, 
om de taal van kinderen uit te breiden. De score voor rekenen 
reflecteert dat er vaak wel materialen beschikbaar zijn, zoals 
vormen (bv. een vormenstoof, blokken) en materialen om te 
sorteren of te matchen, maar dat hier gemiddeld genomen 
nauwelijks mee wordt gespeeld en gewerkt. Reken- en 
wiskundetaal (ordenen, tellen, verwijzingen naar getalsymbolen 
ed.) komt nauwelijks voor.  
 
Tabel 2.1   Gemiddelde scores observaties peuterschool en uitgesplitst naar peuterspeelzaal en 

kinderdagverblijf. 

CLASS 14 peuterscholen 7 psz 7 kdv 

1 positieve sfeer 5.60 5.62 5.60 

2 negatieve sfeer 6.80 6.77 6.85 

3 sensitiviteit 4.73 4.70 4.77 

4 kindperspectief 4.42 4.32 4.53 

Emotionele ondersteuning (1-4) 5.39 5.35 5.44 

5 Gedragsregulering 4.90 4.90 4.90 

6 faciliteren van leren en ontwikkeling 3.33 3.12 3.54 

7 kwaliteit van feedback 2.74 2.57 2.90 

8 stimuleren van taalontwikkeling 3.12 3.00 3.24 

Educatieve ondersteuning (6-8) 3.06 2.90 3.23 

ECERS-E    

Geletterdheid 2.76 2.84 2.69 

Rekenen 1.72 1.76 1.68 

 
 
Om de resultaten van de peutergroepen te kunnen vergelijken 
hebben we gebruik gemaakt van de gegevens van andere 
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peuterspeelzalen en kinderdagverblijven uit grote gemeenten met 
een vergelijkbare achterstandsproblematiek (Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam en Schiedam) die in het pre-COOL onderzoek8 
betrokken zijn en bij wie in het schooljaar 2010/11 gegevens zijn 
verzameld. De gegevens zijn uitgesplitst naar kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen. Het gaat om kleine aantallen, dus de 
uitkomsten moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, 
maar we laten ze wel zien, om inzicht te geven in de verschillen 
tussen de condities en in de omvang van de verschillen.   
 
Peuterspeelzalen 
De uitsplitsing naar peuterspeelzalen die onderdeel zijn van de 
peuterschool en peuterspeelzalen uit grote gemeenten uit pre-
COOL laat geen significante verschillen zien in de scores op de 
CLASS en ECERS. 
 
Tabel 2.2 Verschil tussen Amsterdamse peuterspeelzalen (peuterschool) en peuterspeelzalen uit 

grote gemeenten (controlegroep, pre-COOL) op de CLASS en ECERS-E  

                     verschil 

CLASS 7 psz 

peuterschool 

21 psz 

controlegroep  

p d 

1 positieve sfeer 5.62 5.55 0.85 0.09 

2 negatieve sfeer 6.77 6.74 0.89 0.06 

3 sensitiviteit 4.70 5.18 0.18 -0.62 

4 kindperspectief 4.32 4.23 0.84 0.09 

Emotionele ondersteuning (1-4) 5.35 5.43 0.76 -0.14 

5 Gedragsregulering 4.90 4.95 0.89 -0.06 

6 faciliteren van leren en ontwikkeling 3.12 3.98 0.09 -0.80 

7 kwaliteit van feedback 2.57 2.92 0.32 -0.46 

8 stimuleren van taalontwikkeling 3.00 3.70 0.16 -0.65 

Educatieve ondersteuning (6-8) 2.90 3.53 0.14 -0.70 

ECERS-E     

Geletterdheid 2.84 3.58 0.21 -0.59 

                                                             
 
8  Pre-COOL consortium (2012). Pre-COOL cohortonderzoek. Technisch Rapport 

tweejarigencohort, eerste meting 2010-2011. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.   



26 

 

 

Rekenen 1.76 2.49 0.22 -0.57 

 
 
Ook de uitsplitsing naar kinderdagverblijven die onderdeel zijn 
van de peuterschool en kinderdagverblijven uit grote gemeenten  
uit pre-COOL laat geen significante verschillen zien, behalve op de 
dimensie sensitiviteit. De 20 kinderdagverblijven uit pre-COOL 
worden gemiddeld hoger beoordeeld op sensitiviteit van de 
pedagogisch medewerker. Op het domein emotionele 
ondersteuning waar sensitiviteit (samen met positieve en 
negatieve sfeer en kindperspectief) toe behoort valt dit verschil 
weg (Tabel 2.3) 
 
Tabel 2.3 Verschil tussen Amsterdamse kinderdagverblijven (peuterschool) en 

kinderdagverblijven uit controlegroep (pre-COOL) op de CLASS en ECERS-E  

                          verschil 

CLASS 7 kdv 

peuterschool 

20 kdv 

controlegroep 

p d 

1 positieve sfeer 5.60 5.66 0.85 -0.09 

2 negatieve sfeer 6.85 6.75 0.52 0.30 

3 sensitiviteit 4.77 5.33 0.01 -1.22 

4 kindperspectief 4.53 4.28 0.49 0.32 

Emotionele ondersteuning (1-4) 5.44 5.51 0.73 -0.16 

5 Gedragsregulering 4.90 4.89 0.95 0.03 

6 faciliteren van leren en ontwikkeling 3.54 3.54 0.99 -0.00 

7 kwaliteit van feedback 2.90 2.52 0.15 0.67 

8 stimuleren van taalontwikkeling 3.24 2.95 0.25 0.53 

Educatieve ondersteuning (6-8) 3.23 3.00 0.34 0.45 

ECERS-E     

Geletterdheid 2.69 2.93 0.46 -0.34 

Rekenen 1.68 1.59 0.78 0.13 

 
 
Vragenlijst voor pedagogisch medewerkers 
Voor wat betreft de zelf gerapporteerde kwaliteit zijn er bij de 
eerste meting bijna geen verschillen tussen de peuterspeelzalen 
van de peuterschool en de peuterspeelzalen uit pre-COOL (Tabel 
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2.4). Er is alleen een verschil op de schaal wetenschap en techniek. 
De peuterschool-groepen scoren significant hoger op deze schaal. 
Dit betekent dat de pedagogisch medewerkers van deze groepen 
aangeven meer tijd te besteden aan wetenschapsactiviteiten.   
Denk hierbij aan activiteiten zoals spelen met de watertafel en 
bespreken welke dingen drijven en zinken. 
Bij de kinderdagverblijven zijn er meer verschillen tussen de twee 
groepen (Tabel 2.5). Behalve op emotionele ondersteuning scoren 
de acht kinderdagverblijven van de peuterschool significant hoger 
op alle schalen van de vragenlijst voor pedagogisch medewerkers. 
De pedagogisch medewerkers van de peuterschool 
kinderdagverblijven geven aan meer tijd te besteden aan 
activiteiten op het gebied van rekenen, taal en geletterdheid en 
wetenschap en techniek. Ook doen zij meer aan spelstimulering en 
het bevorderen van doen-alsof-spel. 
 
 Tabel 2.4  Verschil tussen Amsterdamse peuterspeelzalen (peuterschool) en peuterspeelzalen uit 

grote gemeenten (controlegroep, pre-COOL) op de vragenlijst pedagogisch medewerkers  

                       verschil 

 7 psz 

peuterschool 

42 psz       

controlegroep 

p d 

Spelstimulering 3.70 3.52 0.49 0.29 

Doen-alsof-spel 4.57 4.66 0.78 -0.11 

Bevorderen van zelfregulatie 4.63 4.50 0.67 0.18 

Emotionele ondersteuning 5.72 6.13 0.08 -0.74 

Omgaan met diversiteit 3.31 3.59 0.39 -0.36 

Rekenactiviteiten 4.58 4.39 0.59 0.23 

Taalactiviteiten 6.09 5.73 0.16 0.59 

Geletterdheidsactiviteiten 5.24 5.05 0.63 0.20 

Wetenschap en techniek 3.35 2.54 0.02 1.04 

Continue professionele ontwikkeling 3.45 2.91 0.16 0.59 

 
 
Tabel 2.5  Verschil tussen Amsterdamse kinderdagverblijven (peuterschool) en 

kinderdagverblijven uit grote gemeenten (controlegroep, pre-COOL) op de vragenlijst pedagogisch 

medewerkers 

                      verschil 
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 8 kdv 

peuterschool 

21 kdv      

controlegroep 

p d 

Spelstimulering 3.83 3.27 0.02 1.09 

Doen-alsof-spel 5.08 4.07 0.02 1.32 

Bevorderen van zelfregulatie 5.15 4.32 0.01 1.18 

Emotionele ondersteuning 6.20 6.03 0.46 0.32 

Omgaan met diversiteit 3.78 3.01 0.02 1.12 

Rekenactiviteiten 4.95 3.66 <0.01 1.96 

Taalactiviteiten 6.04 5.20 0.01 1.27 

Geletterdheidsactiviteiten 5.57 4.89 0.05 0.90 

Wetenschap en techniek 3.92 2.69 <0.01 1.69 

Continue professionele ontwikkeling 3.52 2.61 0.01 1.13 

Conclusie meting 1 
Bij de eerste meting zijn er wat betreft de kwaliteit weinig 
verschillen tussen de peuterschoolinstellingen en de instellingen 
uit pre-COOL. De grootste verschillen zien we bij de 
kinderdagverblijven op de zelf gerapporteerde kwaliteit 
(vragenlijst voor pedagogisch medewerkers).                                        
De kinderdagverblijven van de peuterschool scoren significant 
hoger op alle schalen (met uitzondering van de schaal emotionele 
ondersteuning) dan de kinderdagverblijven uit de grote 
gemeenten uit pre-COOL. Het gaat om kleine aantallen, dus 
voorzichtigheid bij de interpretatie is geboden.  
 
Meting 2 
 
Observaties  
Uit de resultaten op de CLASS van de tweede meting blijkt ook nu 
dat de geobserveerde emotionele ondersteuning en 
gedragsregulering op de peutergroepen gemiddeld tot hoog is.    
De educatieve kwaliteit is ten opzichte van de eerste meting 
verbeterd. Van laag tot gemiddeld is de score op alle dimensies nu 
gestegen tot gemiddeld.  
Ook de gemiddelde score op het aanbod aan taal en rekenen, zoals 
gemeten met de ECERS, is gestegen ten opzichte van meting 1. 
Deze blijft echter nog steeds aan de lage kant (Tabel 2.6). 
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Tabel 2.6  Gemiddelde scores observaties peuterschool  

CLASS 13 peuterscholen 7 psz 6 kdv 

1 positieve sfeer 5.02 5.35 4.63 

2 negatieve sfeer 6.46 6.55 6.35 

3 sensitiviteit 4.80 5.08 4.46 

4 kindperspectief 4.45 4.74 4.10 

Emotionele ondersteuning (1-4) 5.18 5.43 4.89 

5 Gedragsregulering 4.81 5.07 4.52 

6 faciliteren van leren en ontwikkeling 4.21 4.39 4.02 

7 kwaliteit van feedback 3.58 3.78 3.35 

8 stimuleren van taalontwikkeling 4.37 4.63 4.08 

Educatieve ondersteuning (6-8) 4.06 4.27 3.82 

ECERS-E    

Geletterdheid 3.10 3.45 2.68 

Rekenen 2.64 3.05 2.24 

 
 
De uitsplitsing naar peuterspeelzalen die onderdeel zijn van de 
peuterschool en peuterspeelzalen uit grote gemeenten uit pre-
COOL laat op alle geobserveerde kwaliteitsvariabelen significant 
hogere scores zien voor de peuterschool-groepen, behalve op de 
dimensies positieve en negatieve sfeer (Tabel 2.7). Op de dimensie 
positieve sfeer is er geen verschil, op negatieve sfeer scoren de 
peuterspeelzalen uit de grote gemeenten uit pre-COOL hoger (dat 
is: positiever). 
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Tabel 2.7 Verschil tussen Amsterdamse peuterspeelzalen (peuterschool) en peuterspeelzalen uit 

grote gemeenten (controlegroep, pre-COOL) op de CLASS en ECERS-E  

                        verschil 

CLASS 7 psz 

peuterschool 

20 psz           

controlegroep 

p d 

1 positieve sfeer 5.35 5.19 0.63 0.22 

2 negatieve sfeer 6.55 6.87 0.02 -1.18 

3 sensitiviteit 5.08 4.59 0.01 1.21 

4 kindperspectief 4.74 3.87 0.01 1.36 

Emotionele ondersteuning (1-4) 5.43 5.13 0.11 0.75 

5 Gedragsregulering 5.07 4.35 0.02 1.11 

6 faciliteren van leren en ontwikkeling 4.39 3.13 <0.01 2.21 

7 kwaliteit van feedback 3.78 2.58 <0.01 1.50 

8 stimuleren van taalontwikkeling 4.63 2.82 <0.01 2.96 

Educatieve ondersteuning (6-8) 4.27 2.84 <0.01 2.47 

ECERS-E     

Geletterdheid 3.45 2.79 0.06 0.90 

Rekenen 3.05 1.63 <0.01 2.09 

 
 
De uitsplitsing naar kinderdagverblijven die onderdeel zijn van de 
peuterschool en kinderdagverblijven uit pre-COOL laat op meting 
2 meer significante verschillen zien ten gunste van de 
peuterscholen (Tabel 2.8), met name op de dimensies die horen bij 
het educatieve domein en ook op de schaal Rekenen (ECERS-E). 
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Tabel 2.8 Verschil tussen Amsterdamse kinderdagverblijven (peuterschool) en 

kinderdagverblijven uit grote gemeenten (controlegroep, pre-COOL) op de CLASS en ECERS-E  

              verschil 

CLASS 6 kdv 

peuterschool 

20 kdv          

controlegroep 

p d 

1 positieve sfeer 4.63 5.21 0.11 -0.81 

2 negatieve sfeer 6.35 6.86 <0.01 -2.16 

3 sensitiviteit 4.46 4.68 0.21 -0.62 

4 kindperspectief 4.10 3.93 0.47 0.36 

Emotionele ondersteuning (1-4) 4.89 5.17 0.08 -0.88 

5 Gedragsregulering 4.52 4.39 0.61 0.25 

6 faciliteren van leren en ontwikkeling 4.02 2.92 <0.01 2.27 

7 kwaliteit van feedback 3.35 2.23 <0.01 1.62 

8 stimuleren van taalontwikkeling 4.08 2.76 <0.01 2.11 

Educatieve ondersteuning (6-8) 3.82 2.64 <0.01 2.22 

ECERS-E     

Geletterdheid 2.68 2.47 0.48 0.35 

Rekenen 2.24 1.45 0.03 1.14 

 
 
Vragenlijst voor pedagogisch medewerkers 
Voor wat betreft de zelf gerapporteerde kwaliteit zijn er bij de 
tweede meting geen verschillen tussen de peuterspeelzalen van de 
peuterschool en de peuterspeelzalen uit pre-COOL (Tabel 2.9).  
Het verschil op de schaal wetenschap en techniek uit meting 1 is 
verdwenen.  
 
Bij de kinderdagverblijven zijn er meer verschillen (zie Tabel 2.10) 
tussen de twee groepen, maar minder dan in meting 1. 
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Pedagogisch medewerkers op de peuterschool kinderdagverblijven 
rapporteren meer tijd te besteden aan doen-alsof-spel, 
rekenactiviteiten, taal- en geletterdheidsactiviteiten en 
wetenschapsactiviteiten.  
 
 
 
Tabel 2.9  Verschil tussen Amsterdamse peuterspeelzalen (peuterschool) en peuterspeelzalen uit 

grote gemeenten (controlegroep, pre-COOL) op de vragenlijst pedagogisch medewerkers  

   verschil 

 6 psz 

peuterschool 

37 psz      

controlegroep 

p d 

Spelstimulering 3.57 3.70 0.58 -0.25 

Doen-alsof-spel 4.77 4.95 0.66 -0.20 

Bevorderen van zelfregulatie 4.53 4.61 0.85 -0.09 

Emotionele ondersteuning 5.75 5.91 0.68 -0.19 

Omgaan met diversiteit 3.53 3.35 0.67 0.19 

Reken – en wiskundeactiviteiten 4.74 4.70 0.93 0.04 

Taalactiviteiten 5.73 5.64 0.82 0.10 

Geletterdheidsactiviteiten 5.15 5.01 0.69 0.18 

Wetenschap & techniek 3.14 3.03 0.80 0.11 

Continue professionele ontwikkeling 2.62 2.87 0.55 -0.27 

 
 
Tabel 2.10 Verschil tussen Amsterdamse kinderdagverblijven (peuterschool) en 

kinderdagverblijven uit grote gemeenten (controlegroep, pre-COOL) op de vragenlijst pedagogisch 

medewerkers 

   verschil 

 6 kdv 

peuterschool 

 15 kdv        

controlegroep 

p d 

Spelstimulering 3.68 3.41 0.19 0.69 

Doen-alsof-spel 5.08 4.35 0.03 1.17 

Bevorderen van zelfregulatie 5.17 4.54 0.08 0.95 

Emotionele ondersteuning 6.13 6.13 0.99 -0.01 

Omgaan met diversiteit 2.74 2.91 0.67 -0.22 

Reken – en wiskundeactiviteiten 4.83 3.98 0.04 1.10 

Taalactiviteiten 5.93 5.35 0.08 0.99 

Geletterdheidsactiviteiten 5.45 4.94 0.07 0.99 
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Wetenschap & techniek 4.13 2.76 0.00 2.15 

Continue professionele ontwikkeling 2.87 2.54 0.24 0.62 

 
 
Conclusie meting 2 
Bij de eerste meting zijn er wat betreft de kwaliteit weinig 
verschillen tussen de peuterschoolinstellingen en de instellingen 
uit pre-COOL. In de tweede meting zien we meer verschillen met 
pre-COOL ten gunste van de instellingen uit het peuterschool-
onderzoek. De geobserveerde kwaliteit in de peuterspeelzalen van 
de peuterschool is hoger dan in de vergelijkbare pre-COOL 
groepen, met uitzondering van de dimensies positieve en 
negatieve sfeer. Ook de kinderdagverblijven laten op wat meer 
dimensies hogere kwaliteit zien, vooral op de educatieve 
dimensies. Bedacht moet worden dat het gaat om kleine aantallen 
en kleine verschillen.  
 
Wat de gerapporteerde kwaliteit (vragenlijstgegevens) betreft, 
zien we bij de peuterspeelzalen geen verschil met meting 1, 
behalve dat de positievere score op wetenschap en techniek in 
vergelijking met de vergelijkingsgroep in meting 2 is weggevallen. 
Bij de kinderdagverblijven zien we in meting 2 wat minder 
verschillen met de vergelijkingsgroep in positieve zin op de 
gerapporteerde kwaliteit dan in meting 1.  
 
Zowel in meting 1 als in meting 2 zien we de grootste verschillen 
bij de kinderdagverblijven, met de vergelijkingsgroep, al zijn er op 
meting 2 wat minder verschillen met de vergelijkingsgroep dan op 
meting 1. Al met al valt op dat pedagogisch medewerkers op de 
kinderdagverblijven uit de peuterschool hoger scoren op 
spelstimulering en activiteiten op het terrein van taal en rekenen 
en deze kennelijk beter met elkaar weten te combineren dan de 
pm’ers uit de vergelijkingsgroep.  
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Samenvattend meting 1 en 2 
 
Geobserveerde kwaliteit verbeterd tussen de twee meetmomenten 
De overall conclusie over kwaliteit in de voorschoolse periode     
(de peutergroepen van de voorschoolse voorzieningen) van de 
peuterschool wijkt niet af van het beeld dat ook uit het pre-COOL 
onderzoek naar voren komt: de geobserveerde emotionele 
ondersteuning en gedragsregulering op de peutergroepen is 
gemiddeld tot hoog. De scores op de educatieve kwaliteit zijn 
lager, rondom gemiddeld. De educatieve kwaliteit in de 
peuterschoolgroepen is echter wel verbeterd in de periode tussen 
de eerste en de tweede meting. In die periode zijn ook de scores op 
de ECERS verbeterd.  
 
Hogere geobserveerde kwaliteit, vooral in kinderdagverblijven 
peuterschool  
Hoewel de peuterschool bedoeld is om de integratie van 
voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven) te versterken, was het onderscheid 
peuterspeelzaal- kinderdagverblijf ten tijde van de 
kwaliteitsmetingen in de praktijk (nog) aanwezig. Daarom is een 
vergelijking mogelijk van gegevens van peuterspeelzaal- en 
kinderdagverblijfgroepen uit de peuterschool met vergelijkbare 
peuterspeelzaal- respectievelijk kinderdagverblijfgroepen uit pre-
COOL.  
Op meting 1 zijn er geen verschillen tussen peuterspeelzalen uit 
het peuterschoolproject en peuterspeelzalen in de vier grote 
gemeenten uit pre-COOL. Meting 2 laat op alle geobserveerde 
kwaliteitsvariabelen significant hogere scores zien voor de 
peuterschool-groepen, behalve op de dimensies positieve en 
negatieve sfeer (op negatieve sfeer scoren de peuterspeelzalen uit 
de grote gemeenten uit pre-COOL hoger, dat is: positiever).  
Bij de kinderdagverblijven is er op meting 1 wel een verschil: aan 
de peuterschool deelnemende kinderdagverblijven scoren hoger 
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op de dimensie sensitiviteit van de pm’er. Hierbij gaat het om de 
mate waarin de pm’er zich bewust is van en responsief is ten 
aanzien van academische en emotionele behoeften van een kind. 
Bij een hoog niveau van sensitiviteit is de pm’er in staat kinderen 
op hun gemak te stellen en aan te moedigen, waardoor zij in staat 
zijn om te leren en hun omgeving actief te exploreren. Op meting 2 
zijn er meer significante verschillen ten gunste van de 
peuterscholen, met name op de dimensies die horen bij het 
educatieve domein en ook op het rekenaanbod zoals gemeten met 
de ECERS. 
 
Hogere gerapporteerde kwaliteit, vooral in kinderdagverblijven 
peuterschool 
De pedagogisch medewerkers uit de peuterspeelzaalgroepen van 
de peuterschool rapporteren op meting 1 meer activiteiten op 
wetenschap en techniek dan pm’ers in de vergelijkings-
peuterspeelzalen. Dit verschil is bij meting 2 verdwenen.  
 
Ook hier weer zien we met name een verschil met de 
vergelijkingsgroep bij de kinderdagverblijven. 
Peuterschoolkinderdagverblijven scoren hoger op alle schalen van 
de vragenlijst voor pedagogisch medewerkers. Ze besteden meer 
tijd aan activiteiten op het gebied van rekenen, taal en 
geletterdheid en wetenschap en techniek. Ook doen ze meer aan 
spelstimulering en het bevorderen van doen-alsof-spel.                 
Op meting 2 zijn er wat minder verschillen met de 
vergelijkingsgroep.  
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3 Resultaten kleutergroepen 

3.1  Vooraf  

In dit hoofdstuk presenteren we gegevens over de kwaliteit van het 
aanbod in de onderzochte kleutergroepen. Dat doen we op basis 
van de gegevens uit de groepsobservaties en de vragenlijst voor 
leerkrachten. Het gaat om de derde en vierde meting in het kader 
van het onderzoek naar de peuterschool, in de schooljaren 2016/17 
en 2017/18.  
 
Een peuterschool bestaat uit een samenwerkingsverband tussen 
een instelling voor kinderopvang en een basisschool. Het principe 
is dat kinderen die in de voorschoolse instelling deelnemen, 
doorstromen naar de samenwerkende basisschool. Dat is echter 
lang niet altijd het geval. Van de 132 kinderen die op het moment 
van de derde meting nog in het onderzoek zaten, is ongeveer 
tweederde doorgestroomd naar de betreffende basisschool. 
Ongeveer een derde is naar een basisschool gegaan die niet 
betrokken was bij de peuterschool.  
 
Op 11 van de 13 scholen die meededen aan de pilot zijn 
groepsobservaties uitgevoerd. Ook op scholen die niet meededen 
aan de pilot maar waar minimaal vier ‘peuterschoolkinderen’ naar 
toe zijn gegaan, zijn observaties uitgevoerd. Dit was het geval op 
twee scholen. Ook deze observaties werden uitgevoerd op basis 
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van de CLASS en de ECERS-E. Bij de CLASS gaat het om de pre-K 
versie (Pianta, La Paro & Hamre, 2008).  
De kleuterleerkrachtvragenlijst is naar alle scholen gestuurd waar 
één of meer ‘peuterschoolkinderen’ naar toe zijn gegaan.  
 
Om de resultaten van de kleutergroepen te kunnen vergelijken 
hebben we gebruik gemaakt van de gegevens van andere scholen 
uit grote gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
Schiedam) die in het pre-COOL onderzoek betrokken zijn en waar 
in de schooljaren 2012/13 en 2013/14 gegevens zijn verzameld.  

3.2 Resultaten kleutergroepen 

 
Meting 3 
 
Observaties 
Uit de resultaten op de CLASS blijkt dat de geobserveerde 
emotionele ondersteuning en gedragsregulering op de scholen 
gemiddeld tot hoog is. De scores op de educatieve kwaliteit zijn 
lager, rondom gemiddeld. Dit komt overeen met de resultaten in 
de voorschoolse periode. 
De gemiddelde score op het aanbod aan taal en rekenen, zoals 
gemeten met de ECERS, is gemiddeld (Tabel 3.1). Er zijn geen 
verschillen tussen de scholen met kinderen van de peuterschool en 
scholen uit de vergelijkingsgroep. 
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Tabel 3.1 Verschil tussen Amsterdamse scholen (peuterschool) en scholen uit grote gemeenten         

(controlegroep, pre-COOL) op de CLASS en ECERS-E (groep 1) 

   verschil 

CLASS 13 scholen 

peuterschool 

11 scholen 

controlegroep 

p d 

1 positieve sfeer 5.16 5.19 0.89 -0.06 

2 negatieve sfeer 6.54 6.77 0.16 -0.63 

3 sensitiviteit 5.06 4.76 0.29 0.46 

4 kindperspectief 4.32 3.98 0.25 0.51 

Emotionele ondersteuning (1-4) 5.27 5.18 0.62 0.21 

5 gedragsregulering 5.20 4.98 0.48 0.31 

6 productiviteit 5.39 5.36 0.93 0.04 

7 educatieve werkvormen 4.60 4.44 0.61 0.22 

Groepsorganisatie (5-7) 5.06 4.93 0.61 0.22 

8 conceptontwikkeling 3.21 2.83 0.09 0.77 

9 kwaliteit van feedback 3.51 3.33 0.46 0.32 

10 stimuleren van taalontwikkeling 3.60 3.58 0.93 0.04 

Educatieve ondersteuning (8-10) 3.44 3.25 0.29 0.46 

ECERS-E     

Geletterdheid 4.04 3.82 0.62 0.22 

Rekenen 3.90 3.45 0.43 0.35 

 
 
Vragenlijst voor kleuterleerkrachten 
Wat betreft de zelf gerapporteerde kwaliteit zijn er bij de derde 
meting bijna geen verschillen tussen scholen met 
‘peuterschoolkinderen’ en de pre-COOL scholen. Alleen op de 
schalen bevorderen van zelfregulatie en continue professionele 
ontwikkeling zijn er verschillen. De scholen met kinderen van de 
peuterschool scoren significant hoger op deze schalen (Tabel 3.2). 
Vooral het verschil op de schaal bevorderen van zelfregulatie is 
groot. De leerkrachten van de kleutergroepen met 
‘peuterschoolkinderen’ rapporteren dat zij meer tijd besteden aan 
activiteiten die bevorderend zijn voor de zelfregulatie van 
kinderen. Ook geven zij aan meer tijd te besteden aan hun continue 
professionele ontwikkeling.  
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Tabel 3.2 Verschil tussen Amsterdamse scholen (peuterschool) en scholen uit grote gemeenten 

(controlegroep, pre-COOL) op de vragenlijst voor kleuterleerkrachten (groep 1) 

                     verschil 

 30 scholen met 

kinderen van de 

peuterschool 

66 scholen 

controlegroep 

p d 

Spelstimulering 3.82 3.59 0.10 0.37 

Doen-alsof-spel 4.76 4.73 0.88 0.04 

Bevorderen van zelfregulatie 6.34 5.09 <0.01 2.03 

Emotionele ondersteuning 6.34 6.16 0.11 0.36 

Omgaan met diversiteit 3.79 3.79 0.96 -0.01 

Rekenactiviteiten 4.84 4.82 0.92 0.02 

Taalactiviteiten 5.54 5.72 0.17 -0.31 

Geletterdheidsactiviteiten 5.07 5.11 0.74 -0.07 

Wetenschap en techniek 2.79 2.69 0.51 0.15 

Continue professionele ontwikkeling 3.09 2.69 0.01 0.58 

 
 
Conclusie meting 3 
Er zijn bijna geen verschillen tussen de scholen met 
‘peuterschoolkinderen’ en de pre-COOL scholen. Alleen wat 
betreft zelf gerapporteerde kwaliteit zijn er verschillen op de 
schalen bevorderen van zelfregulatie en continue professionele 
ontwikkeling. De scholen met kinderen van de peuterschool 
scoren significant hoger op deze twee schalen. 
 
Meting 4 
 
Observaties 
Net als in de derde meting blijkt ook nu dat de kleutergroepen 
vooral hoog scoren op emotionele ondersteuning en minder op 
educatieve ondersteuning zoals gemeten met de CLASS (Tabel 3.3). 
Alleen op de schaal productiviteit is er een verschil tussen de 
scholen. De scholen met kinderen van de peuterschool scoren 
hoger op deze schaal dan de pre-COOL scholen. 
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Ook de scores zoals gemeten met de ECERS zijn net zoals in de 
derde meting gemiddeld. Er is nu echter wel verschil tussen de 
scholen met ‘peuterschoolkinderen’ en de pre-COOL scholen.      
De scholen met kinderen van de peuterschool scoren significant 
hoger op de schalen Rekenen en Geletterdheid.  
 
Tabel 3.3 Verschil tussen Amsterdamse scholen (peuterschool) en scholen uit grote gemeenten 

(controlegroep, pre-COOL) op de CLASS en ECERS-E (groep 2) 

                      verschil 

CLASS 13 scholen 

peuterschool 

 13 scholen 

controlegroep 

p d 

1 positieve sfeer 5.44 5.03 0.16 0.60 

2 negatieve sfeer 6.71 6.82 0.43 -0.33 

3 sensitiviteit 4.96 4.49 0.11 0.68 

4 kindperspectief 4.22 4.23 0.98 -0.01 

Emotionele ondersteuning (1-4) 5.33 5.14 0.38 0.37 

5 gedragsregulering 5.05 4.59 0.09 0.71 

6 productiviteit 5.17 4.30 <0.01 2.24 

7 educatieve werkvormen 4.21 4.21 0.98 0.01 

Groepsorganisatie (5-7) 4.81 4.36 0.06 0.82 

8 conceptontwikkeling 2.77 3.08 0.38 -0.37 

9 kwaliteit van feedback 3.13 3.66 0.15 -0.61 

10 stimuleren van taalontwikkeling 3.97 3.67 0.33 0.41 

Educatieve ondersteuning (8-10) 3.29 3.47 0.56 -0.24 

ECERS-E     

Geletterdheid 4.12 3.28 0.03 0.92 

Rekenen 4.78 3.17 0.01 1.13 

 
 
Vragenlijst voor kleuterleerkrachten 
In de vierde meting blijken er wat meer verschillen in de zelf 
gerapporteerde kwaliteit (Tabel 3.4). Alle verschillen zijn ten 
gunste van de scholen met kinderen van de peuterschool. Zo 
rapporteren de kleuterleerkrachten op deze scholen onder andere 
meer tijd te besteden aan spelstimulering, doen-alsof-spel, 
rekenactiviteiten en geletterdheidsactiviteiten. Net als bij de derde 
meting scoren zij hoger op bevorderen van zelfregulatie. Het 
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verschil op de schaal professionele ontwikkeling is bij deze meting 
echter verdwenen. 
Tabel 3.4 Verschil tussen Amsterdamse scholen (peuterschool) en scholen uit grote gemeenten 

(controlegroep, pre-COOL) op de vragenlijst voor kleuterleerkrachten (groep 2) 

                        verschil 

  20 scholen met kinderen 

van de peuterschool 

12 scholen 

controlegroep 

p d 

Spelstimulering 3.95 3.42 <0.01 0.80 

Doen-alsof-spel 4.93 4.36 0.02 0.56 

Bevorderen van zelfregulatie 5.22 4.76 0.01 0.65 

Emotionele ondersteuning 6.30 6.06 0.07 0.44 

Omgaan met diversiteit 3.62 3.54 0.62 0.12 

Rekenactiviteiten 4.98 4.61 0.02 0.59 

Taalactiviteiten 5.65 5.50 0.35 0.23 

Geletterdheidsactiviteiten 5.39 4.96 0.02 0.60 

Wetenschap en techniek 2.95 2.74 0.28 0.27 

Continue professionele ontwikkeling 2.97 2.81 0.36 0.23 

 
 
Conclusie meting 4 
Bij de vierde meting zijn er iets meer verschillen tussen de scholen 
met kinderen van de peuterschool en de pre-COOL scholen. Dit 
geldt voor zowel de geobserveerde als de zelf gerapporteerde 
kwaliteit. Alle verschillen zijn ten gunste van de scholen met 
kinderen van de peuterschool. 
 
Samenvatting meting 3 en 4 (vroegschoolse periode; kleutergroepen) 
Geobserveerde kwaliteit iets hoger in groep 2 
In groep 1 komt het algemene beeld overeen met de resultaten in 
de peutergroepen: de geobserveerde emotionele ondersteuning en 
gedragsregulering in de kleuterklassen is gemiddeld tot hoog. De 
scores op de educatieve kwaliteit zijn lager, rondom gemiddeld. 
In groep 1 zijn er geen verschillen met de vergelijkingsgroep. In 
groep 2 doen zich wel enkele verschillen voor met de groep 
waarmee de kleuterklassen werden vergeleken in Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam en Schiedam. De scholen met 
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peuterschoolkinderen scoren hoger op de schaal productiviteit dan 
de vergelijkbare pre-COOL scholen. Productiviteit heeft betrekking 
op het optimaal gebruiken van de leertijd en de mate waarin 
bijvoorbeeld routines worden benut als leerzame activiteit.   
Verder scoren de peuterschool-scholen in groep 2 hoger op de 
ECERS-schalen taal en rekenen. 
 
Hogere gerapporteerde kwaliteit, vooral in groep 2 
In groep 1 scoren scholen met peuterschoolkinderen hoger op 
bevorderen van zelfregulatie en continue professionele 
ontwikkeling. In groep 2 is de hogere score op continue 
professionele ontwikkeling verdwenen, maar scoren de 
peuterschoolscholen hoger op spelstimulering, doen-alsof-spel, 
rekenen, en geletterdheid en (net als in groep 1) op bevorderen van 
zelfregulatie. 
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4  Effecten van de peuterschool op 
ontwikkeling van kinderen 

4.1  Instrumenten 

Voor de beantwoording van de derde onderzoeksvraag naar 
effecten van de peuterschool op ontwikkeling van kinderen 
hebben we gebruik gemaakt van verschillende gegevens.  
 
Bij de kinderen zijn op twee-, drie- vier- en vijfjarige jarige 
leeftijd allerlei gegevens verzameld over de sociaal-emotionele, 
cognitieve en taalontwikkeling, met behulp van zogenoemde 
kindtestjes. Voor dit rapport maken we gebruik van twee taken uit 
de pre-COOL kindtestjes, selectieve aandacht en woordenschat9 en 
verder van de Citogegevens rekenen, woordenschat en begrijpend 
lezen en van oordelen van leerkrachten over de werkhouding van 
kinderen. 

4.2  Onderzoekgroep 

In totaal hebben 199 kinderen deelgenomen aan het onderzoek 
naar de pilot peuterschool (minimaal één testafname voltooid). In 

                                                             
 
9  Nadere informatie en literatuurverwijzingen over de selectieve aandacht- en de 

woordenschattaak en werkhouding is te vinden in de technische rapporten over 
pre-COOL en in Leseman, P. & Veen, A. (red.) (2016).   
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de loop van het onderzoek zijn 67 kinderen uitgevallen.                   
Dit kwam vooral door verhuizingen. In veel gevallen was het bij de 
deelnemende voorschoolse instellingen onbekend waar deze 
kinderen heen zijn gegaan. Van de 67 afvallers zijn 40 leerlingen al 
uitgevallen vóór ze naar de basisschool gingen.  
Wanneer wel bekend was waar de kinderen heen gingen, zijn ze 
verder gevolgd. Dat wil zeggen ook dan zijn ontwikkelings-
gegevens verzameld (kindtestjes afgenomen, Citoscores 
verzameld en leerlingprofielen ingevuld).     
Van de 132 kinderen die op het moment van de derde meting nog 
in het onderzoek zaten, is ongeveer tweederde doorgestroomd 
naar de betreffende basisschool. Ongeveer een derde is naar een 
basisschool gegaan die niet betrokken was bij de peuterschool.  
Het aantal kinderen dat naar de bijbehorende basisschool is 
gegaan (dus binnen het traject is gebleven), verschilt per pilot.     
Er is een samenwerkingsverband waarin bijna alle (ruim 20) 
kinderen van voorschool naar vroegschool zijn doorgestroomd, 
maar er is ook een samenwerkingsverband waar van de 12 
kinderen er maar één naar de samenwerkende basisschool is 
gegaan en de overige naar een andere school.   
 
Achtergrond van de kinderen 
In de oudervragenlijst is gevraagd naar achtergrondkenmerken 
van de kinderen, zoals het opleidingniveau van de ouders, de 
etnische herkomst en de thuistaal. Van de aan het onderzoek 
deelnemende kinderen op de peuterscholen heeft ongeveer 10% 
ouders met een laag opleidingsniveau (maximaal lbo), ongeveer 
een kwart heeft ouders met een middelbaar niveau (maximaal 
mbo) en tweederde heeft ouders met een hoog opleidingsniveau 
(hoger/ wetenschappelijk onderwijs). Ongeveer tweederde van de 
kinderen heeft een westerse achtergrond; een derde een niet-
westerse. Iets meer dan de helft van de kinderen spreekt 
Nederlands thuis, iets minder dan de helft heeft (daarnaast) een 
andere thuistaal. 
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4.3  Analyses 

Er is een vergelijking gemaakt tussen de in totaal 159 kinderen die 
deel hebben genomen aan het onderzoek in meting 1 en 2 (waarbij 
sommige kinderen vanwege latere instroom op de peuterschool op 
driejarige leeftijd alleen aan meting 2 deelnamen) en kinderen uit 
het instellingencohort van pre-COOL. Het eerste plan was om de 
84 peuterschoolkinderen die het gehele traject hebben gevolgd te 
vergelijken met de pre-COOL controlegroep. Hierdoor werd de 
groep peuterschoolkinderen waarvoor vergelijkbare kinderen 
binnen pre-COOL beschikbaar waren, te laag. Vandaar dat 
besloten is om te werken met de genoemde grotere groep. 
Met behulp van matching zijn qua achtergrondkenmerken 
vergelijkbare kinderen uit de vier grote gemeenten gezocht in het 
pre-COOL bestand. Eerst is geprobeerd om te matchen met pre-
COOL kinderen uit alleen Amsterdam, maar door toevoeging van 
kinderen in de pre-COOL vergelijkingsgroep uit de andere drie 
grote gemeenten, kon een betere matching plaatsvinden.  
Er is gebruik gemaakt van coarsened exact matching en er is 
gematched op jaar van instroom in de peuterschool (2 of 3 jaar), 
opvangsoort (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal), sekse, 
herkomst in 6 categorieën (Nederlands, Turks, Marokkaans, 
Surinaams, overig niet-westers, overig westers) en opleiding in 
drie categorieën (laag, middelbaar, hoger opgeleid). 131 van de 159 
peuterschoolkinderen konden gematcht worden met 309 van de 
363 pre-COOL kinderen. 
We hebben de ontwikkeling van kinderen die aan de peuterschool 
hebben deelgenomen vergeleken met de vergelijkingsgroep uit 
pre-COOL, waarbij rekening is gehouden met de leeftijd op het 
moment van toetsen/bevragen. Missende ontwikkelingsgegevens 
zijn binnen zowel de peuterschool- als pre-COOL data geschat op 
basis van achtergrondkenmerken en andere 
ontwikkelingsgegevens.  
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In onderstaande Tabel is aangegeven van hoeveel kinderen per 
meting en instrumentgroep gegevens beschikbaar waren. 
 
Tabel 4.1 Beschikbare gegevens per instrumentgroep per meetmoment 

  m1 m2 m3 m4 

kindtestjes vergelijkingsgroep 180 258 99 98 

 peuterschool 85 131 114 92 

Citoscores kleutergroepen vergelijkingsgroep nvt nvt 181 201 

 peuterschool nvt nvt 79 66 

Peuterprofiel/leerlingprofiel vergelijkingsgroep 122 205 104 184 

 peuterschool 93 121 99 56 

4.4  Resultaten 

Vergelijking met de vergelijkingsgroep uit pre-COOL 
De ontwikkeling in woordenschat, aandacht, werkhouding van de 
peuterschoolkinderen is vergeleken met de vergelijkingsgroep en 
daarnaast de ontwikkeling in de Citoscores taal- en rekenen voor 
kleuters. Op twee verschillen na, vonden we geen significante 
verschillen tussen beide groepen. De peuterschoolkinderen 
scoorden wat beter op aandacht op tweejarige leeftijd                 
(d=.11, p < .10) en op driejarige leeftijd hadden zij wat betere 
rekenvaardigheidsscores (Cito peutertoets, d=.11, p < .05). 
 
Tabel 4.2 Resultaten woordenschat, aandacht, werkhouding en Citoscores van 

peuterschoolkinderen vergeleken met vergelijkingsgroep pre-COOL op vier meetmomenten 

 2j 3j 4j 5j 

 m1 m2 m3 m4 

Woordenschat ns ns ns ns 

Aandacht .111, p < .10 ns ns ns 

Werkhouding ns ns ns ns 

Taal voor kleuters nvt nvt ns ns 

Rekenen voor kleuters nvt 0.11 ns ns 
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Vergelijking tussen kinderen met en zonder een volledig traject 
Van de onderzochte groep hebben 84 kinderen een volledig traject 
doorlopen. Deze konden we vergelijken met 75 kinderen voor wie 
dat niet het geval was, omdat zij voor een andere basisschool 
kozen dan die aangesloten was bij de peuterschool. 
De kinderen die een volledig traject doorlopen hebben, hebben 
gemiddeld lager opgeleide ouders dan kinderen die een onvolledig 
traject doorlopen hebben. Anders geformuleerd, hoger opgeleide 
ouders kiezen vaker voor een andere basisschool dan die behorend 
bij de peuterschool.  
We hebben de ontwikkeling in werkhouding, woordenschat, 
aandacht, taal en rekenvaardigheid vergeleken tussen kinderen die 
een volledig en kinderen die een onvolledig traject hebben 
doorlopen. Hierbij hebben we gecontroleerd voor ouderlijk 
opleidingsniveau.  
Alleen eind groep 1 scoren de kinderen die een volledig traject 
hebben doorlopen iets lager op taal (effectgrootte rond -.10), 
terwijl er in groep 2 geen verschil meer is tussen beide groepen.  
Op de andere ontwikkelingsmaten zien we geen verschil tussen 
beide groepen, bij controle voor het ouderlijk opleidingsniveau. 
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Bijlagen 

Bijlage 1  Over het pre-COOL cohortonderzoek  

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van data en instrumenten uit 
het pre-COOL-cohortonderzoek. Het doel van het pre-COOL is om 
zicht te krijgen op de effecten van verschillende vormen van 
kinderopvang en van voor- en vroegschoolse educatie op de 
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge 
kinderen. Dit onderzoek beperkt zich niet tot de vraag naar 
effecten van vve in het kader van achterstandsbestrijding.              
De focus van dit onderzoek is breder en richt zich op de vraag naar 
effecten van voorzieningen voor opvang en educatie op de 
ontwikkeling van álle kinderen; zowel doelgroep- als niet-
doelgroepkinderen. Het pre-COOL onderzoek wordt uitgevoerd in 
opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en NRO door het Kohnstamm Instituut en de 
Universiteit Utrecht.  
In dit onderzoek naar de peuterschool is gebruik gemaakt van data 
en instrumenten uit het tweejarigencohort, dat bestaat uit 
kinderen die in 2010 twee jaar werden. Deze kinderen worden 
vanaf tweejarige leeftijd tot het einde van de basisschool gevolgd. 
Door een koppeling te maken met schoolgegevens van de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) over leerlingsamenstelling, 
denominatie, schoolgrootte, regio en stedelijkheid is nagegaan in 
hoeverre de groep deelnemende scholen een representatieve groep 
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betreft. Dit blijkt op de meeste van deze punten het geval. Meer 
informatie over pre-COOL is te vinden op http://www.pre-cool.nl. 
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