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Inleidende toelichting op het symposium 

 

Doelstellingen 

In dit symposium presenteren we de resultaten uit enkele NRO-onderzoeksprogramma’s. De 

overkoepelende vraag is aan welke pedagogische vereisten het onderwijs moet voldoen, wil 

het een bijdrage leveren aan een succesvolle onderwijsloopbaan in het basisonderwijs. 

Centraal staat het aanbod voor het jonge kind en de afstemming tussen voorschoolse periode 

en kleutergroepen, en kleutergroepen en groep 3. Presentatie 1) onderzoekt de kwaliteit van 

het aanbod in integrale kindcentra (IKC’s). Deze is onderzocht en vergeleken met de kwaliteit 

in voorschoolse instellingen. Presentatie 2) betreft de vraag wat de kans is op 

kleuterbouwverlenging, wat de effecten van kleuterbouwverlenging zijn op de 

schoolloopbanen van kinderen en of er daarbij sprake is van differentiële effecten voor 

doelgroepkinderen en niet-doelgroepkinderen. Presentatie 3) gaat over een auditsysteem ter 

verbetering van de afstemming tussen de voorschoolse educatie en de kleutergroepen.  

 

Wetenschappelijke betekenis 

De onderzoeken tezamen geven inzicht in wat er nodig is om het onderwijs aan jonge kinderen 

uit achterstandssituaties te verbeteren. Zo blijkt een langer verblijf in de kleutergroepen geen 

goede remedie tegen ontwikkelingsachterstanden in het basisonderwijs. Ook blijkt dat met de 

ontwikkeling naar IKC’s en het samengaan van voorschoolse voorzieningen voordelen van een 

doelgroepenaanpak te combineren zijn met de voordelen van een voorschoolse voorziening, 

zoals een IKC. Verder is er nog weinig bekend over wat kan bijdragen aan een betere 

afstemming tussen afzonderlijke sectoren, bijvoorbeeld tussen de voorschoolse periode en de 

kleutergroepen. Het onderzoek naar het auditsysteem moet daar meer inzicht in geven.  

  

Overzicht presentaties en structuur van de sessie 

a) Korte toelichting op de presentaties door Annemiek Veen 

b) Onderzoekspresentatie 1 (Annemiek Veen): Gemengde groepen in Integrale 

Kindcentra 
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c) Onderzoekspresentatie 2 (Merlijn Karssen/Ineke van der Veen): Kans op en effecten 

van een langer verblijf in de kleuterbouw voor jonge kinderen 

d) Onderzoekspresentatie 3 (Loes van Druten): Afstemming tussen peuter- en 

kleutergroepen 

e) Reactie referent  

f) Discussie 

 


