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Samenvatting

Deze publicatie ‘Kansrijk onderwijsbeleid’ is geschreven om tegemoet te komen aan de 
vraag naar bewezen effectieve maatregelen in het onderwijs. Deze vraag is de afgelopen 
jaren sterk gegroeid. Deze groei is mede ingegeven door eerdere hervormingen in het 
onderwijs, zoals het studiehuis en de basisvorming, die enkele jaren na invoering alweer 
deels zijn teruggedraaid omdat werd getwijfeld aan hun effectiviteit.

Deze publicatie is een weergave van resultaten uit wetenschappelijke experimenten. 
De onderliggende wetenschappelijke studies rapporteren effecten die aantoonbaar ver-
oorzaakt worden door de onderzochte maatregelen. Dit boek geeft inzicht in het effect 
van maatregelen die nog niet (volledig) in Nederland worden toegepast. Voor maatregelen 
die in Nederland al deels worden toegepast, biedt deze publicatie inzicht in de effecten 
van een intensivering of een beperking. Gegeven de vrijheid van Nederlandse school-
leiders om een groot deel van hun budget naar eigen inzicht in te zetten, bevat dit boek 
zowel maatregelen die de overheid kan nemen als maatregelen die schoolleiders kunnen 
nemen.

Hoewel de aandacht in deze publicatie uitgaat naar onderwijsmaatregelen om leerlingen 
meer vaardigheden aan te leren, levert het Nederlandse onderwijssysteem al relatief vaar-
dige leerlingen af. Het Nederlandse onderwijssysteem is volgens de OESO (2016) een van 
de beste van de OESO-landen. Dit geldt zowel voor de vaardigheden van scholieren als 
voor die van volwassenen. In vergelijking met andere landen zijn deze vaardigheden hoog 
en daarbij gelijker verdeeld. Zo zijn Nederlandse scholieren over de hele linie beter in wis-
kunde en lezen dan het OESO-gemiddelde. Nederlandse praktijkonderwijsleerlingen heb-
ben qua lezen de grootste voorsprong op andere OESO-praktijkonderwijsleerlingen. 
In wiskunde hebben Nederlandse leerlingen rond en boven het gemiddelde – vmbo-t’ers 
en havisten – de grootste voorsprong op hun OESO-collega’s. Ondanks deze goede inter-
nationale positie blijkt uit literatuurstudie dat er in Nederland onderwijsmaatregelen te 
nemen zijn die de vaardigheden van leerlingen verder kunnen laten stijgen.

Uit deze wetenschappelijke literatuurstudie blijkt dat het meest te bereiken is met het:
– gericht coachen van docenten;
– anders indelen van klassen;
– inlopen van leerachterstanden.
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Wat is leerwinst? 
Leerlingen in het onderwijs verhogen 
voortdurend hun vaardigheden. 
Maatregelen zoals steunlessen verhogen 
hun vaardigheden extra. Deze extra 
verhoging heet leerwinst. Leerwinst 
wordt in deze samenvatting uitgedrukt 
in onderwijsniveau. Qua omvang:  als 
een maatregel leerwinst oplevert van 
één onderwijsniveau, betekent dit 
dat leerlingen die eerder rekenden op 
vmbo-t-niveau, dankzij de maatregel 
rekenen op havo-niveau. Een leerwinst 
van 50% betekent dus een extra 
vaardigheidsverhoging van een half 
onderwijsniveau.

Gericht coachen van docenten
Gericht coachen van docenten levert relatief veel 
leerwinst (zie tekstkader) op. De verschillen tussen 
wat docenten weten te bereiken met leerlingen zijn 
namelijk groot. Het kwart docenten dat de meeste 
leerwinst boekt, laat leerlingen een onderwijsniveau 
(100%) beter presteren dan het kwart docenten dat 
de  minste leerwinst boekt.

Sociale vaardigheden van docenten spelen een grote 
rol in deze leerwinstverschillen. Cognitieve vaardig-
heden hebben veel minder invloed op de leerwinst. 
Zo steken basisschoolleerlingen niet meer op van 
excellent cognitief vaardige docenten dan van ande-
re docenten. Daarnaast boeken basisschooldocenten 
met een mastertitel niet meer leerwinst bij hun leer-
lingen dan collega’s zonder mastertitel. Sociale vaar-
digheden - nodig voor de interactie met leerlingen 
- leveren wel relatief veel leerwinst.

Sociale vaardigheden zijn te trainen. Systematische lesobservaties, waarbij docenten 
gerichte feedback krijgen op hun minder goed ontwikkelde sociale vaardigheden, leveren 
leerwinsten op. Voor lesobservaties door collega’s vindt de literatuur leerwinsten van 16% 
van een onderwijsniveau.1 Voor lesobservaties door externe trainers 42%. Deze resultaten 
zijn gevonden bij coachingstrajecten van een jaar op basis van gerichte diagnose en in 
combinatie met het telkens specifiek terugkoppelen van gedrag. Coachingstrajecten door 
collega’s kosten ongeveer 300 euro per leerling en door externen ongeveer 600 euro.2

Ervaring is ook belangrijk voor de leerwinstverschillen tussen docenten. Er is meetbaar 
verschil tussen wat een beginnende docent met een leerling bereikt en wat een docent 
met vijf jaar ervaring bereikt bij dezelfde leerling. Het intensief inwerken van beginnende 
docenten via mentoring en coaching maakt hierin veel goed. Dit levert hun leerlingen 22% 
van een onderwijsniveau leerwinst op. Naast inwerken helpt het als docenten hun carrière 
starten door een tijdje in hetzelfde leerjaar te werken. Beginnende docenten werken zich 
minder snel in in een nieuw leerjaar dan ervaren docenten. Daarnaast kunnen beginnen-
de docenten relatief minder goed omgaan met grotere klassen. De leerwinst van een klei-
nere klas is bij een beginnende basisschooldocent hoger dan gemiddeld.

1 Dit is een benadering. In de rest van de publicatie wordt een preciezere maat 
(standaarddeviatie = SD. Zie voor uitleg hoofdstuk 1.) gebruikt. De percentages in de 
samenvatting zijn exact het dubbele van een SD om de vergelijking eenvoudig te houden.

2 Zowel de kosten als de opbrengsten van maatregelen in deze publicatie gaan over de inzet van 
deze maatregelen gedurende maximaal een jaar. Dit betekent onder andere dat voor iedere nieu-
we leerling voor wie een maatregel wordt ingezet, opnieuw kosten moeten worden betaald.
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Anders indelen van klassen
Het anders organiseren van klassen levert eveneens relatief veel leerwinst op. In Neder-
land zitten basisschoolleerlingen met verschillende onderwijsprestaties door elkaar in 
de klas. Wel wordt hen op drie niveaus lesstof aangeboden. In het voortgezet onderwijs 
worden leerlingen naar leerprestatie ingedeeld in verschillende schoolsoorten. Binnen 
deze schoolsoorten worden de leerlingen in gemengde klassen geplaatst. In het hoger 
onderwijs worden studiegroepen gemengd ingedeeld.

Op de basisschool parallelklassen indelen naar leerprestatie levert een leerwinst op van 
40% van een onderwijsniveau. In het hoger onderwijs werkcolleges indelen naar leer-
prestatie levert een leerwinst op van 36% van een onderwijsniveau. Dit kan liggen aan het 
feit dat docenten beter maatwerk kunnen leveren. Een andere verklaring kan zijn dat 
ondergemiddelde leerlingen en studenten geactiveerd worden om zelf met oplossingen te 
komen. Regelmatige controle of leerlingen nog in de juiste groep ingedeeld zijn is hierbij 
essentieel. Hoewel daarnaast aangetoond is dat leerlingen in een klas met gemengde 
leerprestaties beter presteren naarmate de gemiddelde leerprestatie van de klas hoger is, 
zijn de leerprestaties van leerlingen in klassen met dezelfde leerprestaties nog hoger, zelfs 
als de gemiddelde leerprestatie van de klas dan lager is. Anders indelen kost minder dan 
100 euro per leerling.

Essentieel hierbij is dat dit alleen geldt als leerlingen uitgedaagd blijven worden en de 
eisen aan hen niet naar beneden bijgesteld worden. Als het indelen van leerlingen met 
klasgenoten met vergelijkbare studieresultaten samengaat met het verlagen van de eisen 
aan de ondergemiddelde groep, dalen de leerprestaties van deze groep. Andersom geldt 
ook: als de eisen en verwachtingen die aan leerlingen worden gesteld verhoogd worden, 
stijgen de leerprestaties. In het Nederlandse voortgezet onderwijs zijn de eisen aan leer-
lingen die naar het vmbo-t gaan lager dan de eisen die aan een havist worden gesteld. 
Hierdoor levert het indelen van leerlingen naar vmbo-t en havo op 10-jarige leeftijd in 
plaats van op 12-jarige leeftijd een leerverlies op van 18% van een onderwijsniveau: de eisen 
aan de ondergemiddelde groep dalen. Leerlingen wel indelen naar onderwijsniveau en 
tegelijkertijd hun potentieel niet onderschatten, maar iedereen uitdagend hoge eisen 
blijven stellen levert de meeste leerwinst op: 40% van een onderwijsniveau.

Het toevoegen van één of twee leerlingen met een licht verstandelijke beperking aan een 
reguliere klas heeft geen effect op de leerprestaties van hun klasgenoten. Pas als er drie of 
meer leerlingen aan een klas worden toegevoegd die twee of meer onderwijsniveaus 
afwijken van het gemiddelde van de klas, heeft dit effect op een deel van hun klasgenoten.

Minder klasgenoten levert leerwinst op in het primair onderwijs. Maximaal 21 kinderen in 
de klas levert 22% van een onderwijsniveau op. Dit kost ongeveer 1500 euro per leerling. 
In het voortgezet onderwijs leveren kleine klassen geen effect meer op. Alleen voor 
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leerlingen met leerachterstanden en/of een lage sociaal economische status wordt nog 
leerwinst gevonden. Als de kwaliteit van docenten daalt door een te massale invoering van 
kleinere klassen, doet dit (een deel van) het effect teniet.

Inlopen van leerachterstanden
Door het inlopen van leerachterstanden stijgen de vaardigheden van leerlingen 
relatief snel. Leerachterstanden kunnen onder andere effectief ingelopen worden 
met extra steunlessen op maat: een half jaar verdubbeling van lessen in een vak. Dit 
kost ongeveer 200 euro per leerling. Hoe groter de leerachterstanden, des te meer 
extra lessen opleveren. Bij grote leerachterstanden leveren extra lessen bijna een heel 
(92%) onderwijsniveau op. Het gaat dan om jongeren met leerachterstanden van een 
tot twee onderwijsniveaus lager dan het gemiddelde van de klas, met relatief grote 
gedragsproblemen. De resultaten zijn gevonden bij programma’s die extra lessen 
combineren met het aanleren van een positieve levenshouding en het ombuigen van 
negatief gedrag. Bij gematigde leerachterstanden leveren extra steunlessen ongeveer 
22% van een onderwijsniveau op. Het gaat hierbij om achterstanden van een half jaar in 
een vak. Bij geringe leerachterstanden leveren extra lessen niets op. In dit geval kunnen 
extra steunlessen zelfs negatief uitpakken. Dit gebeurt als jongeren de steunlessen zien 
als brevet van onvermogen. Demotivatie kan vervolgens ook hun leerprestaties laten 
dalen tijdens de reguliere lessen. De relatief geringe baten uit de extra steunlessen die zij 
nauwelijks nodig hebben, compenseren soms niet het negatieve effect van demotivatie.

Reguliere onderwijstijd verhogen kan ook leiden tot betere leerprestaties voor leerlingen 
met leerachterstanden. Verlenging van de reguliere lestijd voor iedereen verhoogt echter 
niet altijd de gemiddelde leeropbrengst. Zo leveren enkele weken extra reguliere lestijd 
voor de gemiddelde kleuter geen leerwinst op. Voor kleuters met een lage sociaal-
economische status levert een maand extra reguliere les wel een kleine leerwinst 
(8% onderwijsniveau) op. Vanaf een bepaald aantal lesdagen heeft een verdere verhoging 
van dit aantal geen effecten meer op de leerprestaties, tenzij deze verhoging samengaat 
met een verzwaring van het curriculum en het vereiste eindniveau. Enkele weken extra 
regulier les kost ongeveer vijfhonderd euro per leerling.

Dat reguliere onderwijstijd ongericht verlengen niet de meest effectieve maatregel is, 
blijkt ook uit het feit dat doubleren relatief weinig (26%) leerwinst oplevert in vergelijking 
met de extra onderwijstijd die leerlingen eraan spenderen. Voor leerlingen met een 
beperkt aantal deficiënties is een zomerschool specifiek gericht op deze deficiënties een 
veel effectiever alternatief. Een zomerschool is beduidend minder tijdsintensief en minder 
kostbaar dan doubleren en levert desondanks 12% van een onderwijsniveau op. Doubleren 
kost ongeveer 6000 euro per leerling en een zomerschool kost ongeveer 1000 euro per 
leerling.

Leerachterstanden inlopen met begeleiding door bijvoorbeeld onderwijsassistenten 
levert 6% leerwinst op. Deze maatregel kost ongeveer 2000 euro per leerling.
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Tijdens de zomervakantie leerlingen met een lage sociaal economische status stimuleren 
veel te lezen levert leerwinst op. Zomerscholen gericht op lezen leveren voor kinderen uit 
groep 2 en 3 uit wijken met veel lage inkomens een leerwinst op van 18% van een onder-
wijsniveau. Zomerscholen kosten ongeveer 1000 euro per leerling. Leerlingen met een 
lage sociaaleconomische status thuis boeken laten lezen in de zomervakantie laat hen 
gemiddeld 10% van een onderwijsniveau beter lezen. De relatief slechte lezers binnen deze 
groep gaan 24% van een onderwijsniveau beter lezen als zij blijven lezen in de vakantie. 
Deze maatregel kost minder dan 100 euro per leerling. Vakanties evenrediger verspreiden 
over het jaar levert geen leerwinst op.

Ook maatregelen die niet expliciet bedoeld zijn om een leerachterstand in te lopen, 
zoals een kleinere klas, leveren meer dan gemiddeld op bij leerlingen in een 
achterstandssituatie.

Voor- en vroegschoolse educatie
Sommige peuters beginnen hun schoolloopbaan al met leerachterstanden. Ze spreken 
bijvoorbeeld niet of nauwelijks Nederlands. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
heeft als doel deze leerachterstanden zo snel mogelijk in te lopen. In het buitenland zijn 
spectaculaire resultaten gevonden van voor- en vroegschoolse educatie. In Nederland 
vinden de meeste studies geen effect van deze investeringen. De Nederlandse studies 
kampen echter vaak met het probleem dat er geen goede controlegroepen zijn gevormd. 
Hierdoor kan niet bepaald worden of Nederlandse peuterprogramma’s inderdaad minder 
effectief zijn opgezet dan in het buitenland, of dat dit lag aan de onderzoeksmethode 
en bijvoorbeeld peuters uit de controlegroepen al een grotere voorsprong hadden. Voor 
Nederland is wel aangetoond dat voorschoolse educatie in ieder geval leidt tot minder 
doubleren in groep twee.

Uit buitenlandse literatuur blijkt dat dat voor- en vroegschoolse educatie de leerprestaties 
van peuters en kleuters dusdanig kan beïnvloeden dat zij er later op de arbeidsmarkt nog 
voordeel bij hebben. De leerwinst van deze programma’s bestaat zowel uit hogere sociaal-
emotionele vaardigheden, als uit hogere cognitieve vaardigheden. De eerste kleinschalige 
programma’s van pioniers in deze vorm van peutereducatie leverden heel veel op: peuters 
presteerden dankzij de voorschoolse educatie één tot twee onderwijsniveaus hoger dan ze 
anders zouden hebben gedaan. Echter, nadat deze programma’s op grotere schaal werden 
uitgerold, verloren ze hun pionierswinsten. Ze leverden nog steeds leerwinst op, maar 
veel minder dan daarvoor.

Voorschoolse educatie of kinderopvang aanbieden aan alle Nederlandse peuters levert 
gemiddeld geen leerwinst op. Dit komt omdat verreweg de meeste peuters thuis voldoen-
de leren om goed te kunnen starten op de basisschool. Voorschoolse educatie levert wel 
leerwinst op voor peuters die risico lopen op leerachterstanden. Zo levert 14 uur extra per 
week voorschoolse educatie 14% van een onderwijsniveau op. Dit kost ongeveer 5000 euro 
per leerling. Het verhogen van de huidige mediumkwaliteit van voorschoolse educatie 
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naar hoge kwaliteit levert 4% van een onderwijsniveau op voor deze doelgroep. Dit kost 
ongeveer 1000 euro per leerling.

Ouders
Het aanleren van effectieve ouderbetrokkenheid aan ouders van achterstandsjongeren 
heeft invloed op het gedrag van hun kinderen. Het wekelijks gedetailleerd informeren 
van ouders over de huiswerkinspanningen, het schoolgedrag en de leerprestaties van hun 
kinderen levert zowel beter gedrag, als hogere leerprestaties op (12% van een onderwijs-
niveau). Dit komt waarschijnlijk omdat ouders de concrete informatie gebruiken om hun 
kinderen gericht bij te sturen. Deze maatregelen kosten minder dan 100 euro per leerling.

Schoolleiding
De schoolleiding stimuleren of dwingen de leerprestaties van de leerlingen op school te 
verbeteren kan op verschillende manieren. Diverse mogelijkheden om dit te doen zijn in 
Nederland al grotendeels gerealiseerd: vrije schoolkeuze, het openbaar maken van kwali-
teitsinformatie over scholen en structureel inspectietoezicht.

Een verbod op het openbaar maken van kwaliteitsinformatie over scholen heeft een nega-
tief effect op de leerprestaties van leerlingen. Dit verbod zorgt voor een leerverlies van 
14% van een onderwijsniveau in het primair en voortgezet onderwijs. Het verbod betreft 
alle informatie over scholen die samenhangt met kwaliteit, zoals inspectierapporten, 
ranglijsten, citoscores en eindexamenresultaten. Het gaat hierbij uitsluitend om het open-
baar maken van informatie. De onderwijsinspectie blijft scholen wel beoordelen.

Alleen scholen die zwak zijn of zwak dreigen te worden, verhogen hun leerwinsten als 
reactie op inspectietoezicht en het openbaar maken van informatie. Het is dus de vraag of 
gedifferentieerd inspectietoezicht ook leerwinsten van niet-zwakke scholen verhoogt.

Voortijdig schoolverlaten
Inspanningen die voorkomen dat jongeren uitvallen van school voordat zij een startkwa-
lificatie hebben gehaald zijn succesvoller dan pogingen uitgevallen jongeren weer terug 
naar school te leiden. Programma’s die voorkomen dat jongeren uitvallen kosten onge-
veer 4000 euro per leerling. Een startkwalificatie is een diploma op mbo2-, havo- of vwo-
niveau. In Nederland is al veel bereikt om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Extra 
inzet op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten leidt tot extra startkwalificaties. 
Succesvolle maatregelen bestaan uit een combinatie van het wegwerken van leerachter-
standen en de ontwikkeling van niet-cognitieve vaardigheden van leerlingen.
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Scholing voor werkenden
Als de overheid scholing aan werkenden betaalt – bijvoorbeeld via belastingmaatregelen 
of vouchers – verhoogt dit de deelname aan scholing voor werkenden. Echter, het grootste 
deel van de scholing die zij hiermee financieren (60% tot 90%), is scholing die toch ook 
gevolgd zou zijn als die niet betaald zou worden door de overheid. Bijdragen aan colle-
gegeld kost de overheid ongeveer 7000 euro per deelnemer. Vouchers en scholingsaftrek 
kosten de overheid ongeveer 1000 euro per deelnemer.

Scholing van werkenden is divers. Ze bestaat zowel uit learning on the job (het werkend 
ervaring opdoen), als uit bedrijfscursussen van een dag tot hooguit enkele weken, als ook 
uit het halen van erkende diploma’s, bijvoorbeeld een extra bachelor. De leerwinst van 
scholing van werkenden wordt in de literatuur uitgedrukt in arbeidsproductiviteit of de 
beloning voor arbeidsproductiviteit: het loon. Learning on the job leidt aantoonbaar tot 
productiviteitswinst. Bijscholingscursussen van een dag tot enkele weken leiden in de 
literatuur bijna nooit meetbaar tot een hoger loon. Dit betekent echter niet dat bedrijfs-
cursussen geen leerwinst opleveren. Leerwinsten van cursussen van enkele dagen zullen 
vaak te klein zijn om te meten. Daarnaast beoogt een deel van de cursussen andere 
leerwinst dan individuele productiviteit. Ook is de termijn waarop gemeten wordt (twee 
tot vijf jaar) wellicht te kort om loonverschillen te meten. Bij bedrijfscursussen voor 
laagopgeleiden zijn wel loonsverhogingen gevonden. Of (nog) een erkend diploma extra 
rendement op de arbeidsmarkt veroorzaakt is niet onderzocht.

Kennislacunes
Deze conclusies zijn gebaseerd op wetenschappelijke experimenten, waardoor de gerap-
porteerde effecten aantoonbaar veroorzaakt worden door de onderzochte maatregelen. 
Hoewel veel is onderzocht, ontbreekt dergelijk onderzoek voor een behoorlijk aantal 
beleidsrelevante onderwerpen. Zo zijn er in het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger 
onderwijs en het speciaal onderwijs nauwelijks experimenten uitgevoerd die conclusies 
opleveren over de effecten van beleid. Daarnaast ontbreken experimenten naar bijvoor-
beeld doorlopende leerlijnen, stapelen, op- en afstroommogelijkheden, opbrengst-
gericht werken aan de hand van leerlingvolgsystemen, digitalisering van onderwijs en 
excellentieprogramma’s.


