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1 Aanleiding tot het onderzoek en onderzoeksopzet  

1.1 Inleiding  

In 2009 is een cohortonderzoek ‘jonge kind’ gestart, dat aansluit op het 

cohortonderzoek onderwijsloopbanen Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen 

5-18 jarigen, afgekort COOL5-18. Het doel van dit onderzoek is zicht te krijgen 

op de effecten van verschillende vormen van kinderopvang en van voor- en 

vroegschoolse educatie. Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de 

vraag wat de effecten zijn van kinderopvang, peuterwerk en voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE) op de cognitieve en sociaal-emotionele 

ontwikkeling van jonge kinderen.   

In dit onderzoek, het pre-COOL-onderzoek genoemd, worden twee cohorten 

kinderen gevolgd in hun ontwikkeling en schoolloopbanen. Het eerste, het 

zogenoemde vierjarigencohort, is gestart in 2009. We volgen deze kinderen 

vanaf de overgang van een voorschoolse instelling naar het basisonderwijs, tot 

in ieder geval het einde van het basisonderwijs. De tweede groep, het 

tweejarigencohort, bestaat uit kinderen die in schooljaar 2010-2011 op 

tweejarige leeftijd voor het eerst zijn onderzocht (pre-COOL-consortium, 2012).  

Het vierjarigencohort, waarover in dit verslag wordt gerapporteerd, is in 2009 

gestart met het verzamelen van gegevens bij kinderen die in het schooljaar 

2009-2010 zijn ingestroomd in basisscholen die deelnemen aan het COOL5-18 

cohortonderzoek 
1
. De gegevens hebben onder andere betrekking op de 

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

betreft wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en ITS (Driessen e.a., 2009, 2012. De eerste 
COOL-meting vond plaats in schooljaar 2007/08, de tweede in schooljaar 2010/11. COOL omvat een 
voor het basisonderwijs representatieve steekproef van 400 scholen en daarnaast een aanvullende 
steekproef van 150 scholen met veel doelgroepleerlingen van het Onderwijsachterstandenbeleid 
(OAB). Voor meer informatie over de cohorten zie www.cool5-18.nl en www.pre-cool.nl 

http://www.cool5-18.nl/
http://www.pre-cool.nl/
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voorschoolse instelling (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf) waar ze van 

afkomstig zijn. In schooljaar 2010-2011 zijn deze kinderen in groep 2 zoveel 

mogelijk betrokken bij de tweede meting van COOL5-18 .  

In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste meting van het 

vierjarigencohort, op vierjarige leeftijd in groep 1.  

 

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

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

voor Onderwijsonderzoek – PROO).  

1.2  Opzet van het onderzoek 

Voor het bepalen van effect van deelname aan voorschoolse voorzieningen en 

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

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

het bij het tweejarigencohort vrij lang duurt voordat eerste uitspraken kunnen 

worden gedaan over langere termijn effecten op prestaties, loopbanen en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De meting van COOL4 in 2016 (als de kinderen in groep 8 zitten) staat tussen 

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

 

 

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

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8   

Pre-COOL  2009 2010 2011 2012 2013 
  

 

 COOL 
 

2010  
  

2013 2014  2015  (2016)   
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Om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van voorschoolse 

voorzieningen is het nodig om te beschikken over gegevens over het 

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

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

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

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

vierjarigencohort gegevens te verkrijgen over hun deelname aan voorschoolse 

voorzieningen (type, intensiteit, duur).  

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

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

effectonderzoek naar deelname aan voorschoolse voorzieningen heeft 

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

voorschoolse periode te kunnen onderscheiden van de vroegschoolse periode 

(dat is groep 1 en 2 basisonderwijs).  

 

Variabelen en instrumenten 

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

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

onderscheiden we drie hoofdgroepen variabelen: 

A.  Kindkenmerken; 

B.  Kenmerken van ouders / gezinnen; 

C.  Kenmerken van de voorschoolse voorzieningen en van de vroegschoolse 

fase (kleutergroepen basisonderwijs). 

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

tussen wenselijkheid en haalbaarheid, gegeven de wijze waarop en de 

instrumenten waarmee de gewenste informatie verzameld moet worden. Voor 

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

instrumenten plaatsgevonden. Daarbij is speciaal gekeken naar de 

mogelijkheid gebruik te maken van instrumenten die ook internationaal 

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

veel variabelen blijken er goede en beproefde instrumenten beschikbaar, echter 

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

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

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

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

specifieke subschalen van bestaande instrumenten.  
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We geven voor elke groep kenmerken een overzicht van de geselecteerde 

variabelen en vermelden welke instrumenten daarbij in deze eerste pre-COOL-

meting op vierjarige leeftijd zijn gebruikt. De volgende instrumenten zijn 

gebruikt in de eerste meting van het pre-COOL-onderzoek vierjarigen: 

oudervragenlijst, instroomprofiel, kleutertoetsen Cito-leerlingvolgsysteem en 

vragenlijst kleuterleerkrachten. Deze instrumenten worden besproken in 

hoofdstuk 2.  

 

A  Kindkenmerken 

 

Kindkenmerken in oudervragenlijst Instrumenten/bron 

Sociaal-emotionele competentie  

Internaliserend, Externaliserend Probleemgedrag  BITSEA  

 

Kindkenmerken in instroomprofiel  Instrumenten/bron 

Kndkenmerken in instroomprofiel  Instrumenten/bron 

Taal & Geletterdheid  

Woordenschat (receptief, productief)  VTO (verkort en aangepast) 

Tekstbegrip 
VTO, CCC-2 (sterk verkort en 

aangepast) 

Spraakproductie, syntax CCC-2 

 
 

Rekenen & Gecijferdheid  

Vergelijken, één-één correspondentie, ordenen, schatten, UGT-R 

tellen, optellen, aftrekken  

Sociaal-emotioneel  

Internaliserend en extern. Probleemgedrag TRF 

Sociale competentie BITSEA 

Relatie Kind met Leidster/leerkracht  LLRV 

  

Werkhouding COOL/SCHOBL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

B  Kenmerken gezin 

 

Oudervragenlijst  Instrumenten/bron 

Cultuurpedagogische Gezinskenmerken  

Taal- en rekenactiviteiten met kind, thuistaal, 

meertaligheid 
DASH-gezinsvragenlijst 

Fysieke, ruimtelijke omgeving ontwikkeld binnen pre-COOL 

Betrokkenheid bij school ontwikkeld binnen pre-COOL 

Affectieve gezinskenmerken  

Opvoedingsstijl PDI (warmth, consistency, control)  

 

Risicofactoren, opvoederstress 

ouderlijke depressiviteit, 

NOSI-K 

CES-D 

bedreigende levensgebeurtenissen, handicaps etc. ontwikkeld binnen pre-COOL 

Protectiefactoren (sociale steun, 

opvoedingsondersteuning) 

SSVL 

Deelname gezinsgerichte programma’s, medische 

of maatschappelijke zorg 

COOL, aangevuld 

Sociaaleconomische gezinskenmerken  

Etnische herkomst COOL 

Opleidingsniveau idem 

Deelname aan betaalde en onbetaalde arbeid PRIMA2 

Gezinsinkomen idem 

Gezinsconstellatiekenmerken  

Aantal kinderen/gezinstype (een/twee ouder gezin, 

scheiding, stiefouderschap, 

pleegouderschap/adoptie etc.) 

COOL 

Gebruik voorschoolse voorzieningen COOL, aangepast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Het Prima-cohortonderzoek is de voorloper van COOL5-18  
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C  Kenmerken van de vroegschoolse fase (kleutergroepen – groep 1) 
 

Vragenlijst leerkrachten kleutergroepen  bron instrument 

1.  Specifieke interactieproceskenmerken  

1.1 Ontwikkelingsstimulering  

materialen en activiteitenaanbod  
ontwikkeld binnen pre-COOL + 

ECERS-E / CLASS 

aandacht voor ontluikende gecijferdheid  

wetenschap en techniek  

doen alsof spel  

ontluikende gecijferdheid/rekenen Idem + UGT-R 

1.2 Verbale stimulering, taalaanbod Idem 

aandacht voor ontluikende geletterdheid  

1.3 Welbevinden, enthousiasme, meegaandheid  

vertrouwen in eigen kunnen leerkracht PRIMA 

ervaren ruimte eigen keuze en ontwikkeling  

tevredenheid met het werk als leidster PRIMA 

2. Globale groepsproceskenmerken  

2.1 Algemene kwaliteit  

teamoverleg en evaluatie PRIMA 

inrichting van ruimte  

aandacht voor veiligheid  

routines  

2.2 Educatieve kwaliteit  

opvatting over kleuteronderwijs PRIMA  

aandacht voor groepsproces  

2.3 Implementatie specifiek VVE-programma  

of specifiek vve-programma wordt gebruikt ontwikkeld binnen pre-COOL 

2.4 Activiteiten, tijdsbesteding (3 dagdelen) idem 

2.5 Groeps(samenstellings)kenmerken  

horizontale of verticale groep? idem 

aandeel allochtone leerlingen  

aandeel kinderen met specif. problematiek  

3. Structurele kenmerken  

3.1 Groepsgrootte ontwikkeld binnen pre-COOL 

      aantal kinderen max. opgevangen in  groep  

3.2 Leerkracht-kindratio, dubbele bezetting idem 

3.3 Opleiding, speciale training, ervaring,  idem 

Leeftijd, geslacht, geboorteland, verblijfsduur  

relevante cursus(sen) gevolgd  

type aanstelling (fte en tijdelijk/vast)  

werkervaring in kleuteronderwijs  

3.4 Ouderbeleid, diversen idem 

contact/activiteiten met/voor ouders  

overleg aansluiting basisschool – voorschoolse 

voorziening 
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1.3 Opzet van het rapport 

In de nu volgende hoofdstukken presenteren we de resultaten uit de eerste 

meting van het pre-COOL vierjarigencohort.  

 

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

hoofdstuk 3 en 4 bespreken we gegevens over de ontwikkeling van de kinderen 

op het eerste meetmoment, zoals gemeten met behulp van het Instroomprofiel 

en de toetsen Taal en Ordenen uit het leerlingvolgsysteem. In hoofdstuk 5 

bespreken we de resultaten uit de oudervragenlijst, zoals 

achtergrondkenmerken van de gezinnen (het opleidingsniveau en de etnische 

herkomst van de ouders, de gezinssamenstelling ed.) en affectieve 

(bijvoorbeeld opvoedingsstijlen) en cultuurpedagogische gezinskenmerken 

(ontwikkelingsstimulerende activiteiten op het terrein van (voor)lezen, rekenen, 

ed.). In hoofdstuk 6 bespreken we de gegevens uit de vragenlijst voor de 

kleuterleerkrachten, met vragen over achtergrondkenmerken over de 

kleutergroepen  (zoals groepssamenstelling, aantal kinderen in de groep), over 

het onderwijs in de kleutergroepen (zoals het gebruik van een specifiek 

programma om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de aandacht 

voor ontluikende taal- en rekenvaardigheid) en vragen over de leerkracht (zoals 

de visie op het kleuteronderwijs, geloof in eigen kunnen en tevredenheid met 

het werk). 

In de hoofdtekst behandelen we de resultaten van de geconstrueerde schalen. 

De antwoorden op de afzonderlijke items zijn per onderdeel opgenomen in de 

bijlage.  

 

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

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

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

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

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

achtergrond’ kan de volgende waarden aannemen: 

1. kinderen van niet-westerse allochtone ouders die beiden ten hoogste 

een opleiding op LBO-niveau hebben gevolgd; 

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

op LBO-niveau hebben gevolgd; 
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3. kinderen van niet-westerse allochtone ouders van wie de hoogst 

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

LBO, maar minder dan HBO/WO); 

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

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

minder dan HBO/WO); 

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

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

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

een opleiding op HBO/WO-niveau heeft gevolgd. 

 

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

Nederland zijn geboren. Allochtone ouders met een westerse achtergrond zijn 

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

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

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

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

van buitenlandse herkomst, vormt het herkomstland van de moeder het 

uitgangspunt. In deze rapportage splitsen we steeds de gegevens van leerlingen 

wat betreft hun ontwikkeling, gedrag en houding uit naar deze variabele.  
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2 Steekproef en dataverzameling  

De dataverzameling van het pre-COOL vierjarigencohort valt in een aantal 

onderdelen uiteen: werving van scholen, uitzetten van instroomprofielen en 

opvragen van toetsgegevens bij de scholen, en afname van vragenlijsten bij 

ouders en bij leerkrachten in de kleutergroepen. 

De bijbehorende kalender staat hieronder vermeld. De onderdelen worden in 

de paragrafen hieronder beschreven. 

 

Tabel 2.1 Tijdpad dataverzameling 

Activiteit Periode 

1. Werving  

Werving van scholen (tijdsperiode omvat ook werving 

van instellingen en gezinnen voor het 

tweejarigencohort) 

april 2009 – april 2010 

2. Afname instroomprofiel en kleutertoetsen  

Invullen digitaal  instroomprofiel september – november 2009 

Opvragen toetsgegevens Cito-kleutertoetsen groep 1 januari – maart 2010 

3. Afname vragenlijsten  

Oudervragenlijst januari 2010 – juni 2010 

Vragenlijsten kleuterleerkrachten maart 2010 

2.1 Werving van scholen en kinderen en respons 

Met de werving van scholen is gestart in het voorjaar van 2009. Het doel was 

om ongeveer 150 COOL-scholen te werven voor het onderzoek. Met het oog 

hierop zijn 348 scholen  uit het onderzoek COOL5-18 benaderd om deel te 

nemen aan het pre-COOL-onderzoek. Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven omvat 

COOL een steekproef van scholen die representatief is voor alle basisscholen, 

en een aanvullende steekproef van scholen met veel achterstandsleerlingen. 
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Deze opzet zorgt voor een oververtegenwoordiging van ‘achterstandsscholen’ 

in het pre-COOL-onderzoek, hetgeen ook de bedoeling was, gezien de 

gerichtheid van dit onderzoek op de effecten van VVE. De geselecteerde 

scholen zijn scholen met ten minste twee andere COOL-scholen in dezelfde 

gemeente. Aan deze scholen  is per brief gevraagd hun deelname aan het pre-

COOL-onderzoek te verlenen. Vervolgens zijn de scholen telefonisch benaderd 

om hun deelnamebereidheid te polsen. Bij de telefonische benadering werd de 

scholen meteen gevraagd van welke instellingen zij de meeste kinderen 

binnenkregen, met het oog op het tweejarigencohortonderzoek en de daarvoor 

noodzakelijk werving van voorschoolse voorzieningen. Vervolgens vroegen we 

de scholen om voor alle leerlingen die voor het onderzoek in het kader van het 

vierjarigencohort in aanmerking kwamen op grond van hun leeftijd (namelijk 

kinderen die tussen 1 april en 1 november 2009 in groep 1 waren ingestroomd) 

een instroomprofiel in te vullen in een elektronische webapplicatie (zie 2.2.1). 

Met behulp van de gegevens uit het instroomprofiel werden brieven op naam 

voor de ouders gemaakt, die op deze wijze over het onderzoek werden 

geïnformeerd. Als ouders bezwaar hadden tegen deelname van hun kind aan 

het onderzoek, konden ze dit bij de school of via de mail direct bij de 

onderzoekers kenbaar maken. Bij de brief was een oudervragenlijst gevoegd, 

met het verzoek aan de ouders om deze in te vullen en te retourneren (zie 

2.2.2). Uiteindelijk konden we 124 scholen betrekken in dit 

vierjarigencohortonderzoek van het pre-COOL onderzoek.  

 

Tabel 2.2 vergelijkt de scholen die wel en die niet meedoen aan het pre-COOL-

onderzoek, naar schoolcompositie. Hierbij wordt de volgende indeling in 

schoolcompostiegroepen gehanteerd:  

 

Indeling in schoolcompositiegroepen 

1. meer dan 50% ouders met maximaal lbo én 50% of meer allochtoon 

(50lo allo) 

2. meer dan 50% ouders met maximaal lbo én meer dan 50% autochtoon 

(50lo auto) 

3. meer dan 75% (max lbo + max mbo), maar geen van beide meer dan 

50% (75lome) 

4. meer dan 50% ouders met maximaal mbo (50me) 

5. meer dan 75% (max mbo + hbo-wo), maar geen van beide meer dan 50% 

(75mehi) 
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6. meer dan 50% ouders met hbo-wo (50hi) 

7. gemengd, geen dominante groep (gemengd) 

 

In de tabel is de verdeling naar schoolcompositie weergegeven voor : 

- de aan pre-COOL deelnemende scholen 

- scholen die benaderd zijn maar niet hebben deelgenomen 

- de referentiesteekproef (representatieve steekproef).  

 
Tabel 2.2   Schoolcompositie voor scholen wel en niet in steekproef en ter vergelijking voor 

representatieve steekproef (referentiesteekproef) 

 

in steekproef en 

doet mee 

in steekproef maar 

doet  niet mee 

referentie 

steekproef 

 % n % n % n 

50lo allo 23.4 29 18.8 42 7% 28 

50lo auto 6.5 8 8.9 20 4% 14 

75lome 16.9 21 13.4 30 10% 40 

50me 27.4 34 26.8 60 40% 161 

75mehi 12.9 16 11.6 26 16% 65 

50hi 1.6 2 10.3 23 14% 55 

gemengd 8.9 11 7.1 16 6% 25 

onbekend 2.4 3 3.1 7 3% 12 

Totaal 100% 124 100% 224 100% 400 

 

 

Binnen de groep scholen benaderde scholen  zijn scholen met veel allochtone 

leerlingen en leerlingen met laag-opgeleide ouders oververtegenwoordigd. In 

Tabel 2.3 staat de respons per schoolcompositiegroep.  

 

Tabel 2.3  Responspercentage per schoolcompositiegroep 

 
Respons % afwijking respons % van gemiddelde 

n 

respons 

n 

totaal 

50lo allo 40.8 +5.2 29 71 

50lo auto 28.6 -7.1 8 28 

75lome 41.2 +5.5 21 51 

50me 36.2 +0.5 34 94 

75mehi 38.1 +2.5 16 42 

50hi 8.0 -27.6 2 25 

gemengd 40.7 +5.1 11 27 

onbekend 30.0 -5.6 3 10 

Totaal 35.6 0 124 348 
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Scholen met meer dan de helft kinderen met hoger opgeleide ouders doen 

duidelijk minder vaak dan gemiddeld mee aan pre-COOL. De respons onder 

scholen met veel allochtone leerlingen en leerlingen met laag-opgeleide ouders 

is wat hoger dan gemiddeld. 

 

Tabel 2.4 vergelijkt de deelnemende met de niet-deelnemende scholen voor wat 

betreft kenmerken van de gemeente waarin ze liggen en de spreiding over het 

land. Vanwege de oververtegenwoordiging van scholen met laag-opgeleide 

ouders en het feit dat scholen zijn benaderd met minimaal 2 andere scholen in 

dezelfde gemeente bevat het onderzoek geen scholen uit heel kleine 

gemeenten.  

 
Tabel 2.4  Kenmerken van de omgeving waarin de scholen staan die wel en die niet aan 

pre-COOL deelnemen en deel uit maken van de steekproef 

 

Deelnemende 

scholen 

Niet-deelnemende 

scholen 

Gemeentegrootte (gemiddeld) 160495 182617 

Urbanisatiegraad 

  Zeer sterk stedelijk 20.1 17.7 

Sterk stedelijk 33.5 27.4 

Matig stedelijk 21.0 20.2 

Weinig stedelijk 17.0 17.7 

Niet-stedelijk 8.5 16.9 

Landdeel 

  Noord-Nederland 8.9 19.4 

Oost-Nederland 20.1 21.0 

West-Nederland 37.5 34.7 

Zuid-Nederland 33.5 25.0 

Provincie 

  Groningen 1.8 1.6 

Friesland 2.7 7.3 

Drenthe 4.5 10.5 

Overijssel 8.0 12.1 

Flevoland 2.2 2.4 

Gelderland 9.8 6.5 

Utrecht 0.0 0.0 

Noord-Holland 16.5 14.5 

Zuid-Holland 15.2 12.9 

Zeeland 5.8 7.3 

Noord-Brabant 24.6 17.7 

Limburg 8.9 7.3 
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De deelnemende  scholen staan in vergelijking met de niet deelnemende in 

(gemiddeld) wat grotere gemeenten. Verder zijn ze ondervertegenwoordigd in 

Noord Nederland (vooral Friesland en Drenthe) en  oververtegenwoordigd in  

Zuid Nederland (vooral Noord-Brabant).  

 

Via de aan het onderzoek deelnemende scholen konden 1289 kinderen in het 

onderzoek worden betrokken. In hoofdstuk 4 beschouwen we deze kinderen 

nader, naar achtergrondkenmerken. Bij de aan het onderzoek deelnemende 

kinderen is met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkeld formulier 

(‘kindformulier’) bij de basisscholen nagegaan van welk soort voorziningen er 

gebruik werd gemaakt voorafgaand aan de intrede in het basisonderwijs. Deze 

inventarisatie leverder echter niet geheel de gewenste gegevens op, omdat veel 

scholen niet bleken te weten waar de kinderen zaten voorafgaand aan hun 

instroom in het basisonderwijs en we de kindformulieren maar voor een 

beperkt deel ingevuld retour kregen. Deze gegevens zijn daarom aangevuld 

met gegevens uit de oudervragenlijst en het instroomprofiel en worden vanuit 

een BOPO-studie3  nader beschreven en geanalyseerd. In onderstaande tabel 

staat de deelname aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of voorscholen, 

naar sociaal-etnische achtergrond, voor zover op dit moment bekend. In de 

onderste rij staat de gemiddelde deelname aan de betreffende voorziening over 

de totale groep. De tabel laat per groep de afwijking van dit gemiddelde zien.  

 

Tabel 2.5  Gebruik voorschoolse voorzieningen naar sociaal-etnische achtergrond  

 

geen kinderdagverblijf peuterspeelzaal voorschool 

LBO allochtoon +4% -8% -9% +13% 

LBO autochtoon -2% -3% +9% -4% 

MBO allochtoon 0% +2% -15% +13% 

MBO autochtoon -2% -2% +9% -6% 

HBO/WO allochtoon +12% -9% -15% +11% 

HBO/WO autochtoon -2% +11% -2% -7% 

gemiddeld % 15% 16% 59% 10% 

 

 

                                                      
3 Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO), programma Effecten van 

beleidsontwikkelingen in het onderwijsachterstandenbeleid’, thema 4: Effecten van voor- en 
vroegschoolse educatie en opvang op de ontwikkeling van kinderen.  
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Bijvoorbeeld: kinderen van laagopgeleide (LBO) autochtone ouders nemen 9% 

meer dan gemiddeld deel aan een peuterspeelzaal. Hoog opgeleide (HBO/WO) 

autochtone ouders nemen hier 2% minder dan gemiddeld aan deel.  

Het niet gebruik maken van voorschoolse voorzieningen komt relatief het 

vaakst voor bij hoger opgeleide autochtonen. Autochtone kinderen met hoog-

opgeleide ouders gingen relatief het vaakst naar een kinderdagverblijf, 

allochtone kinderen met laag-opgeleide ouders relatief het minst vaak. De 

peuterspeelzaal werd relatief het vaakst bezocht door autochtone kinderen 

met laag en middelbaar opgeleide ouders. Ten slotte gingen er relatief meer 

allochtone dan autochtone kinderen naar de voorschool.   

In deze rapportage splitsen we steeds de gegevens van leerlingen wat betreft 

hun ontwikkeling, gedrag en houding uit naar deelname aan voorschoolse 

voorzieningen.  

2.2 Dataverzameling 

2.2.1  Instroomprofiel en kleutertoetsen 

Er hebben twee ronden dataverzameling plaatsgevonden om gegevens over de 

kinderen te verkrijgen.    

Ter bepaling van het niveau van ontwikkeling van de kinderen bij instroom in 

het basisonderwijs is aan de kleuterleerkrachten van groep 1 van de 

deelnemende scholen  gevraagd om zes weken na instroom in het 

basisonderwijs per kind een kort internetvragenlijstje in te vullen. In dit 

zogenoemde instroomprofiel konden zij hun mening geven omtrent het 

gedrag, de achtergrond en de ontwikkeling van kinderen. Voor een deel zijn 

dezelfde vragen gesteld als in het COOL5-18 cohort onderzoek, zodat de 

ontwikkeling in die aspecten langere tijd gevolgd kan worden. 

Daarnaast zijn toetsgegevens opgevraagd van twee kleutertoetsen uit het Cito-

leerlingvolgsysteem, namelijk de taaltoets Taal voor Kleuters en de rekentoets 

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

toets voor de ‘Jongste Kleuters’. Bij Ordenen gaat het om de toets voor de 

‘Jongste Kleuters’ uit 1997. De scholen nemen de Cito-toetsen Taal en Ordenen 

in principe af in groep 2,  in het kader van hun deelname aan het COOL-

cohortonderzoek4. De afname in groep 1 is niet vanzelfsprekend, maar een 

groot deel van de scholen neemt ook in groep 1 één of beide Citotoetsen af.  

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

van het Cito-leerlingvolgsysteem, in de groepen 2, 5 en 8.  
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Scholen die deze toetsen niet afnemen kregen het verzoek de beide Citotoetsen 

bij de aan het onderzoek deelnemende kinderen af te willen nemen. Wanneer 

zij niet beschikten over het benodigde toetsmateriaal, kregen zij dit 

toegestuurd. De toetsgegevens konden in een met het oog hierop ontwikkelde 

(beveiligde) webapplicatie worden ingevoerd.  

2.2.2  Oudervragenlijsten 

Om gegevens te verkrijgen over de gezinsomstandigheden van de 

onderzoekskinderen is een oudervragenlijst ontwikkeld met vragen over 

cultuurpedagogische kenmerken (bv. gesproken thuistaal, aanbod aan taal en 

geletterdheid, de betrokkenheid van ouders bij de school), affectieve 

gezinskenmerken (bv. opvoedingsstijlen, risico- en protectiefactoren, deelname 

aan gezinsgerichte programma’s, gebruikmaking van medische en 

maatschappelijke zorg), sociaal-economische gezinskenmerken (bv. het 

opleidingsniveau en de etnische herkomst van de ouders) en algemene 

gezinskenmerken (bv. het aantal kinderen in het gezin). 

 

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

verzoek de ingevulde vragenlijst in een portvrije antwoordenveloppe aan de 

onderzoekers te retourneren.  

2.2.3  Vragenlijsten leerkrachten kleutergroepen 

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

de onderzoekskinderen zitten, is een vragenlijst voorgelegd aan de 

leerkrachten van de betreffende groepen. De vragen hadden vooral betrekking 

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

en de wijze waarop er met de kinderen wordt omgegaan. Omdat de 

onderzoekskinderen over verschillende kleutergroepen verdeeld zijn, zijn vaak 

meerdere vragenlijsten per school ingevuld.  

2.3 Gebruikte instrumenten en respons 

In tabel 2.6 staan de zojuist gepresenteerde instrumenten, de herkomst en het 

niveau waarop de informatie is verzameld. 
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Tabel 2.6  Verzamelde gegevens naar instrument, bron en niveau 

Instrument Informatie verstrekt 

door/verzameld bij 

Informatieniveau 

Groep 

 

Kind 

 

Ouders 

Instroomprofiel Leerkracht  X  

Toetsgegevens groep 1 4-jarige kinderen  X  

Oudervragenlijst Ouders  X X 

Vragenlijst leerkracht 

kleutergroepen 

Leerkracht 

kleutergroepen 
X   

 

 
 

In tabel 2.7 geven we de respons in het vierjarigencohort per instrument weer.  

 

Tabel 2.7  Respons per instrument   

 

Vierjarigencohort 

(n= 1289) 

 

% n 

Instroomprofiel 99.6 1284 

Toetsgegevens groep 1 63.8 819 

Oudervragenlijst 53.25 6866 

Vragenlijst leerkracht kleutergroepen 81.1 172 (n totaal = 212) 

 
 

Het instroomprofiel vormde het startpunt van het onderzoek en vertoont 

daarom een hoge respons. Voor wat betreft de toetsgegevens geldt dat niet van 

alle kinderen die voor het onderzoek werden aangemeld (de juiste of complete) 

toetsgegevens zijn verkregen. De respons op de oudervragenlijst bleef, ook na 

diverse rappels en responsverhogende acties, steken op 53.2%.De respons op 

de leerkrachtvragenlijst daarentegen is met 81% zeer bevredigend. 

 

In de volgende hoofdstukken bespreken we de uitkomsten op de verschillende 

onderzoeksinstrumenten.  

 

 

 

                                                      
5  De ontbrekende gegevens zijn uiteindelijk uit de oudervragenlijst COOL-2 betrokken, hetgeen 

zorgde voor een uiteindelijke respons van 63.8% 

 
6  In de loop van de dataverzameling werden nog eens 42 oudervragenlijsten ontvangen, die niet meer 
 in deze technische rapportage verwerkt konden worden. Het responspercentage op de deze pre-cool 
   oudervragenlijst wordt daarmee 3,6% hoger, oftewel 56,9%..  
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3 Het instroomprofiel  

3.1 Inleiding 

Aan de leerkrachten van groep 1 is gevraagd om zes weken na instroom in het 

basisonderwijs per kind een kort internetvragenlijstje in te vullen. Hierin 

konden zij hun mening geven omtrent het gedrag, de achtergrond en de 

ontwikkeling van kinderen. Voor een deel zijn dezelfde vragen gesteld als in 

het COOL5-18 cohort onderzoek, zodat de ontwikkeling in die aspecten langere 

tijd gevolgd kan worden. In 3.2 gaan we in op de respons op het 

instroomprofiel. De meeste vragen betreffen schalen. De schaalconstructie 

bespreken we in 3.3. 

3.2 Respons op het instroomprofiel 

Voor bijna alle, 1284 van de 1289 (99.6%) kinderen in het onderzoek is  door de 

leerkracht een instroomprofiel ingevuld. Dit is dermate hoog dat het niet 

zinvol is om de respons verder uit te splitsen naar achtergrondkenmerken. 

3.3 Schaalconstructie 

Taal, vragen 1, 2 en 3 

De vragen 1, 2 en 3 gaan over de beginnende geletterdheid van de kleuters. De 

vragen 1 en 2 zijn gebaseerd op twee items uit het onderdeel school- en 

speelzaal vragenlijst (SVL) van de VTO, een taalscreeningsinstrument (De 

Ridder e.a., 2006).  Vraag 1 betreft het aspect tekstbegrip en vraag 2 

woordenschat. Vraag 3 is gebaseerd op een selectie van items uit de tweede 

editie van de Nederlandse versie van de Children’s Communication Checklist 

(CCC-2-NL) (Geurts, 2003). De deelvragen a en b betreffen spraakproductie, 
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deelvragen c, d en f syntax, deelvraag e semantiek en deelvraag g tekstbegrip. 

De deelvragen f en g zijn aanvullende wat moeilijkere items die in het kader 

van het pre-COOL onderzoek zijn ontwikkeld. Factoranalyse met de negen 

items van de vragen 1, 2 en 3 levert één factor op die 67% van de variantie 

verklaart. De interne consistentie van de variabele Taal die op basis van de 

negen items is samengesteld door het gemiddelde te berekenen, is 0.94 (zonder 

item g .95). 

 

Tabel 3.1  Factorladingen items  vraag 1 t/m 3: Taal 

 

1 

V1 wel of niet herhalen 0.75 

V2 woordenschat 0.86 

V3a spreekt duidelijk 0.86 

V3b spreekt vloeiend 0.87 

V3c maakt lange zinnen 0.91 

V3d gebruikt woord omdat 0.90 

V3e gebruikt categorieën 0.81 

V3f vertelt samenhangend verhaal 0.89 

V3g kan al wat lezen 0.33 

Interne consistentie (Cronbach's alfa) 0.94 

 

 

Rekenen, vragen 4 t/m 9 

De vragen 4 t/m 8 betreffen beginnende gecijferdheid. De vragen zijn 

gebaseerd op de Utrechtse Getalbegrip Toets-Revised (UGT-R ) (Van Luit & Van 

de Rijt, 2009). De UGT-R betreft een bij kinderen af te nemen test, dit is 

omgewerkt naar een leerkrachtbeoordelingsinstrument. Vraag 4 betreft het 

aspect vergelijken. Hiermee wordt nagegaan of kinderen de begrippen 

beheersen die in vergelijkingen, ook binnen het rekenonderwijs, veel 

voorkomen. Vraag 5 betreft het aspect één-één correspondentie. Hiermee wordt 

nagegaan of kinderen een één-één relatie kunnen leggen tussen verschillende 

gegevens. Als een kind dit kan, begrijpt het dat hoeveelheid losstaat van vorm, 

in het genoemde voorbeeld dat zes pionnen qua hoeveelheid evenveel is als zes 

stippen op een dobbelsteen. Vraag 6 gaat over het aspect ordenen. Hiermee 

wordt nagegaan of kinderen in staat zijn te herkennen of voorwerpen of 

getallen al dan niet in een goede rangorde staan. Vraag 7 en 9b betreffen het 
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aspect schatten. Hiermee wordt nagegaan of kinderen betekenis kunnen geven 

aan de grootte van getallen op een getallenlijn. Vraag 8 gaat over het aspect 

tellen en vraag vraag 9a over optellen en aftrekken. Vraag 9a en b zijn 

aanvullende wat moeilijkere items die extra zijn toegevoegd om beter te 

kunnen differentiëren tussen kinderen met een hoge en kinderen met een lage 

gecijferdheid. Factoranalyse met de items van vraag 4 t/m 9, levert één factor 

op die 69% van de variantie verklaart. De interne consistentie van deze 7 items 

bedraagt .92. Voor ieder kind is een gemiddelde score op de zeven items 

berekend. 

 

Tabel 3.2  Factorladingen items  vraag 4 t/m 9: Rekenen 

 

1 

V4 beheerst begrippen 0.85 

V5 hoeveelheid staat los van vorm 0.86 

V6 herkent rangorde 0.85 

V7 schat grootte in 0.86 

V8 kan tellen 0.75 

V9.1 kan optellen en aftrekken 0.83 

V9.2 heeft gevoel voor grote aantallen 0.83 

Interne consistentie (Cronbach's alfa) 0.92 

 

 

Probleemgedrag, vraag 10  

De items van vraag 10 gaan over de aanwezigheid van probleemgedrag bij de 

kleuters. De items komen oorspronkelijk uit de Teacher’s Report Form  (TRF) 

(Verhulst e.a., 1997) en zijn onder te verdelen in twee hoofdschalen en vijf 

subschalen. In pre-COOL zijn per subschaal verkorte versies van 3 tot 4 items 

opgenomen. De hoofdschaal internaliserend probleemgedrag bestaat uit de 

drie subschalen emotioneel reactief  (items g, k, l, m), angstig/depressief (items 

h, p en r) en teruggetrokken (items e, j, o, q). De hoofdschaal externaliserend 

probleemgedrag bestaat uit de twee subschalen aandachtsproblemen (items b, 

c en d) en agressief gedrag (items a, f, i en n). Alle items zijn negatief gesteld, 

dus een hogere score betekent meer probleemgedrag.  

Factoranalyse met alle items van vraag 10 wijst op vier factoren die in totaal 

61.9% van de variantie binden. Na beperking tot twee factoren blijken de items 

over internaliserend probleemgedrag het hoogst op de eerste factor te laden 
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(Cronbach’s alfa = .76) en de items van externaliserend probleemgedrag het 

hooste op de tweede factor (Cronbach’s alfa = .88). 

 

Tabel 3.3  Factorladingen items  vraag 10: Probleemgedrag 

 

1* 2* 

 

internal. probl. 

gedrag 

external. 

probl. gedr. 

V10a maakt ruzie 0.79 

 V10b concentreren 0.59 

 V10c stilzitten 0.76 

 V10d onrustig 0.75 

 V10f ongehoorzaam 0.76 

 V10g gemunt hebben 0.49 0.27 

V10i veroorzaakt onrust 0.79 

 V10k explosief 0.73 

 V10l verandert van stemming 0.56 0.23 

V10m mokken 0.53 0.23 

V10n plagen 0.73 

 V10e dagdromen 

 

0.49 

V10h zenuwachtig 

 

0.65 

V10j gesloten 

 

0.73 

V10o weinig actief 

 

0.59 

V10p bang om fouten te maken 

 

0.67 

V10q teruggetrokken 

 

0.75 

V10r maakt zich zorgen 

 

0.68 

Interne consistentie (alfa) 0.76 0.88 

*ladingen tussen -0.20 en 0.20 worden niet getoond 

 

 

Op basis van de items die het hoogst op de eerste factor laden is de variabele 

internaliserend gevormd door de gemiddelde score op deze items te berekenen. 

Daarnaast is de variabele externaliserend gevormd door het berekenen van de 

gemiddelde score op de items die het hoogst op de tweede factor laden. 

Vervolgens zijn we nagegaan of het mogelijk was om de subschalen te vormen.  

Factoranalyse met de items over internaliserend probleemgedrag levert drie 

factoren op die 30, 19 en 10% van de variantie verklaren. De drie factoren 



 

23 

 

komen overeen met de drie subschalen en zijn voldoende betrouwbaar (zie 

tabel).  

 

Tabel 3.4  Factorladingen items  vraag 10: Internaliserend Probleemgedrag 

 

1* 

Emotioneel 

reactief 

2* 

Teruggetrokken 

3* 

Angstig/ 

Depressief 

V10g gemunt hebben 0.62 

 

0.24 

V10k explosief 0.79 

  V10l verandert van stemming 0.82 

  V10m mokken 0.74 

  V10q teruggetrokken 

 

0.73 0.36 

V10j gesloten 

 

0.72 0.32 

V10o weinig actief 

 

0.73 

 V10e dagdromen 

 

0.71 

 V10h zenuwachtig 0.20 

 

0.75 

V10p bang om fouten te maken 

  

0.79 

V10r maakt zich zorgen 

  

0.77 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) 0.74 0.73 0.73 

*ladingen tussen -0.20 en 0.20 worden niet getoond 

 

 

Door het berekenen van de gemiddelde score op de items van de eerste factor 

is de subschaal InEmoRea gevormd, op basis van de tweede factor de variabele 

InTerug en op basis van de derde subschaal de variabele InAngst. 

Factoranalyse met de items over externaliserend probleemgedrag levert twee 

factoren op die 59 en 15%  van de variantie verklaren. De twee factoren komen 

overeen met de twee subschalen en hebben een goede betrouwbaarheid (zie 

tabel). Door het berekenen van de gemiddelde scores op de items van de eerste 

factor is de variabele ExAgressief gevormd en op basis van de tweede factor de 

variabele ExAandacht. 
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Tabel 3.5  Factorladingen items  vraag 10: Externaliserend Probleemgedrag 

 

1* 

agressief 

gedrag 

2* 

aandachts 

problemen 

V10a maakt ruzie 0.82 0.25 

V10f ongehoorzaam 0.80 0.28 

V10i veroorzaakt onrust 0.66 0.47 

V10n plagen 0.85 

 V10b concentreren 

 

0.82 

V10c stilzitten 0.35 0.84 

V10d onrustig 0.33 0.83 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) 0.86 0.85 

*ladingen tussen -0.20 en 0.20 worden niet getoond 

 

 

Werkhouding, vraag 11 

Vraag 11 gaat over de werkhouding van de kleuters. In pre-COOL is de schaal 

werkhouding uit PRIMA en COOL aan de leerkrachten voorgelegd (o.a. Driessen 

e.a., 2009), aangevuld met twee items gebaseerd op de subschaal werkhouding 

van de SCHOBL, een observatie-instrument voor het meten van sociaal-

emotionele ontwikkeling bij kinderen van 4-11 jaar (Bleichrodt e.a., 1993) 

Factoranalyse levert één factor op die 57% van de variantie verklaart. Item 11e 

(wil altijd nog iets afmaken als het al tijd is) laadt in vergelijking met de andere 

items (> .80) aan de lage kant op deze factor (.32). Dit item verlaagt tevens de 

betrouwbaarheid. Met dit item is de interne consistentie van de variabele 

Werkhouding .79 en zonder .86. De variabele werkhouding is gevormd door de 

gemiddelde score te berekenen op de items a t/m d. Een hogere score op deze 

variabele, betekent een gunstiger oordeel van de leerkracht over de 

werkhouding van de kinderen.  
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Tabel 3.6  Factorladingen items  vraag 11: Werkhouding 

 

1 

Werkt nauwkeurig 0.80 

Denkt al gauw dat het werk af is 0.87 

Houdt snel op als iets niet lukt 0.83 

Kan een hele tijd in dezelfde houding blijven doorwerken 0.82 

Wil altijd nog iets afmaken als het al tijd is 0.32 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) 0.86 

 

 

Sociale vaardigheden, vraag 12 

Vraag 12 gaat over de sociale vaardigheden van de kleuters. Het betreft de 

subschaal ‘sociale competentie’ van de BRIEF-Infant Toddler Social and 

Emotional Assessment (BITSEA)  (Briggs-Gowan & Carter, 2001). Item a betreft 

empathie, item b gehoorzaamheid, item c imitatie/spel, item d, e en f  sociale 

verbondenheid en item g prosociaal gedrag ten aanzien van leeftijdgenootjes. 

Factoranalyse levert één factor op met 44% verklaarde variantie. De interne 

consistentie van de variabele Sociaal  die op basis van de 7 items is gevormd, is 

.78. 

 

Tabel 3.7  Factorladingen items  vraag 11: Sociale vaardigheden 

 

1 

V12a probeert te helpen 0.71 

V12b volgt regels op 0.51 

V12c knuffelt 0.64 

V12d is hartelijk 0.72 

V12e zoekt u op als het overstuur is 0.64 

V12f kijkt u recht aan 0.71 

V12g speelt goed 0.69 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) 0.78 

 

 

Relatie met het kind, vraag 13 

Vraag 13 gaat over de relatie van de leerkracht met het kind en maakt ook deel 

uit van het leerlingprofiel in het COOL5-18 cohort onderzoek. De vraag bevat 15 

items uit de verkorte versie van de Leerling-Leerkracht Relatie Vragenlijst 

(LLRV short form) van Koomen e.a. (2007). Er zijn drie subschalen te 

onderscheiden: afhankelijkheid, conflict en nabijheid. De subschaal nabijheid 
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meet de mate waarin een leerkracht genegenheid, warmte en open 

communicatie ervaart in de relatie met een leerling, de subschaal conflict de 

mate waarin een leerkracht de relatie met een leerling als negatief en 

conflictueus beoordeelt en de subschaal afhankelijkheid de mate waarin een 

leerkracht een leerling als overmatig afhankelijk beoordeelt ten opzichte van 

zichzelf. Factoranalyse levert drie factoren op die respectievelijk 35, 20 en 14% 

van de variantie verklaren. De drie factoren betreffen de drie genoemde 

aspecten van de relatie tussen leerkracht en leerling en hebben een goede tot 

zeer goede interne consistentie (zie tabel).  

 

Tabel 3.8  Factorladingen items vraag 13: leerling-leerkracht relatie  

 

Deze leerling(e)… 

1* 

Conflict 

2* 

Afhanke- 

lijkheid 

3* 

Nabijheid 

a. Heeft voortdurend bevestiging van mij nodig  0.79  

b. Is de hele dag door sterk op mij gericht  0.86  

c. Reageert sterk op situaties waarin hij/zij niet bij mij 

kan zijn  0.82  

d. Gedraagt zich te afhankelijk van mij  0.85  

e. Vraagt mij om hulp in situaties waarin dit eigenlijk niet 

nodig is  0.76  

f. Dit kind en ik lijken voortdurend strijd met elkaar te 

leveren 0.88   

g. Dit kind heeft het gevoel dat ik hem/haar oneerlijk 

behandel 0.82   

h. Als dit kind slecht gehumeurd is, weet ik dat het een 

lange en moeilijke dag gaat worden 0.87   

i. De gevoelens van dit kind tegenover mij kunnen geheel 

onvoorspelbaar zijn of abrupt omslaan 0.85   

j. De omgang met dit kind vergt veel energie van mij 0.72 0.21 -0.21 

k. Dit kind praat openhartig met mij over zijn/haar 

gevoelens en ervaringen   0.69 

l. Als dit kind verdrietig is, zal het troost bij me zoeken   0.79 

m. Ik heb een hartelijke, warme relatie met dit kind   0.89 

n. Dit kind lijkt zich veilig bij mij te voelen -0.22  0.85 

o. De omgang met dit kind geeft mij een gevoel van 

effectiviteit en zelfvertrouwen -0.26  0.81 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) 0.89 0.88 0.86 

*ladingen tussen -.20 en .20 worden niet getoond 
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Tabel 3.9  Overzicht van de gegevens van de samengestelde variabelen  

naam schaal omschrijving Gem. Std n bereik 
Cronbach”s 

alfa 

Taal V1,2, 3a t/m g 

beginnende 

geletterdheid 

2.11 0.71 1282 1-4 0.94 

Rekenen V4 t/m 9 beginnende 

gecijferdheid 

1.99 0.71 1279 1-4 0.92 

Internaliserend V10e,g,h,j,k,l,m,o,p,q,r 

internaliserend 

probleemgedrag 

1.30 0.29 1277 1-3 0.76 

InEmoRea V10g,k,l,m 

internaliserend 

emotioneel reactief 

1.20 0.36 1277 1-3 0.74 

InTerug V10e,j,o,q 

internaliserend 

teruggetrokken 

1.40 0.45 1277 1-3 0.73 

InAngst V10h,p,r 

internaliserend angst 

depressief 

1.31 0.42 1277 1-3 0.73 

Externaliserend V10a,b,c,d,f,i,n 

externaliserend 

probleemgedrag 

1.44 0.47 1277 1-3 0.88 

Exaandacht V10b, c, d 

externaliserend 

aandachtsproblemen 

1.62 0.61 1277 1-3 0.85 

ExAgressief V10a,f,i,n 

externaliserend 

aggressief gedrag 

1.30 0.46 1277 1-3 0.86 

Werkhouding V11a t/m d 

werkhouding 

3.16 0.87 1276 1-5 0.86 

Sociaal V12a t/m g sociale 

competentie  

2.53 0.40 1283 1-3 0.78 

RelAfhank V13a t/m e 

afhankelijkheid 

2.21 0.75 1283 1-5 0.88 

RelConfl* V13f t/m j conflict  1.54 0.67 1283 1-5 0.89 

RelNabij V13k t/m o nabijheid 3.90 0.66 1283 1-5 0.86 

*hoe hoger de score, hoe meer conflict 

 

 

 

 



 

28 

 

Tabel 3.10 Scores op de gevormde schalen naar sociaal-etnische achtergrond 

 

maxLBO 

all. 

maxLBO 

aut. 

maxMBO 

all. 

maxMBO 

aut. 

HBO/WO 

all. 

HBO/WO 

aut. 

V1,2, 3a t/m g beginnende 

geletterdheid 
1.81 2.11 2.00 2.24 2.02 2.34 

V4 t/m 9 beginnende gecijferdheid 1.84 1.95 1.90 2.09 1.95 2.16 

V10e,g,h,j,k,l,m,o,p,q,r 

internaliserend probleemgedrag 
1.41 1.30 1.33 1.26 1.35 1.26 

V10g,k,l,m internaliserend 

emotioneel reactief 
1.29 1.22 1.23 1.19 1.21 1.20 

V10e,j,o,q internaliserend 

teruggetrokken 
1.55 1.38 1.41 1.34 1.49 1.33 

V10h,p,r internaliserend angst 

depressief 
1.40 1.31 1.35 1.26 1.36 1.26 

V10a,b,c,d,f,i,n externaliserend 

probleemgedrag 
1.50 1.42 1.52 1.43 1.52 1.39 

V10b, c, d externaliserend 

aandachtsproblemen 
1.67 1.64 1.66 1.60 1.72 1.58 

V10a,f,i,n externaliserend 

aggressief gedrag 
1.37 1.26 1.41 1.30 1.37 1.25 

V11a t/m d werkhouding 3.11 3.11 3.16 3.23 3.19 3.33 

V12a t/m g sociale competentie  2.44 2.61 2.50 2.56 2.43 2.57 

V13a t/m e afhankelijkheid 2.30 2.17 2.19 2.13 2.13 2.22 

V13f t/m j conflict  1.58 1.52 1.55 1.53 1.56 1.54 

V13k t/m o nabijheid 3.77 3.97 3.88 3.98 3.81 3.98 
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Tabel 3.11   Scores op de gevormde schalen naar deelname aan voorschoolse 

voorzieningen 

 

geen 
Kinderdag 

verblijf 

Peuter 

speelzaal 

Voor 

school 

V1,2, 3a t/m g beginnende geletterdheid 1.98 2.28 2.12 1.93 

V4 t/m 9 beginnende gecijferdheid 1.82 2.17 2.01 1.81 

V10e,g,h,j,k,l,m,o,p,q,r internaliserend 

probleemgedrag 
1.32 1.28 1.29 1.36 

V10g,k,l,m internaliserend emotioneel 

reactief 
1.17 1.22 1.20 1.24 

V10e,j,o,q internaliserend teruggetrokken 1.47 1.33 1.39 1.48 

V10h,p,r internaliserend angst depressief 1.33 1.29 1.29 1.37 

V10a,b,c,d,f,i,n externaliserend 

probleemgedrag 
1.42 1.43 1.42 1.61 

V10b, c, d externaliserend 

aandachtsproblemen 
1.59 1.62 1.60 1.83 

V10a,f,i,n externaliserend aggressief gedrag 1.29 1.29 1.29 1.45 

V11a t/m d werkhouding 3.09 3.27 3.18 2.99 

V12a t/m g sociale competentie  2.44 2.58 2.54 2.50 

V13a t/m e afhankelijkheid 2.17 2.14 2.21 2.38 

V13f t/m j conflict  1.49 1.58 1.53 1.61 

V13k t/m o nabijheid 3.80 4.00 3.90 3.86 

  



 

30 

 

Literatuur 

Bleichrodt,N., Resing, W.C.M,  Zaal, J.N. (1993). SCHOBL-R: Beoordeling van 

schoolgedrag. Amsterdam: Harcourt Test Publishers. 

 

Briggs-Gowan, M.J., & Carter, A.S. (2001). BRIEF-Infant Toddler Social and 

Emotional Assessment (BITSEA) Manual, Version 1.0. New Haven, CT: Yale 

University 

 

De Ridder, J.G., Van der Stege, H.A., Van Agt, H.M.E., De Koning, H.J., & 

Verhoeven, L.T.W. (2006). Handleiding VTO Taal 2-jarigen. Amsterdam: 

Harcourt Assessment B.V. 

 

Driessen, G., Mulder, L., Ledoux, G., Roeleveld, J. & Van der Veen, I. (2009). 

Cohortonderzoek COOL5-18, Technisch rapport basisonderwijs, eerste meting 

2007/08. Nijmegen, Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut. 

 

Geurts, H.M. (2003). Handleiding Children’s Communication Checklist-2, 

Nederlandse versie (CCC-2-NL). Amsterdam: Harcourt Assessment B.V. 

 

Koomen, H.M.Y., Verschueren, K., & Pianta, R.C. (2007). Leerling Leerkracht 

Relatie Vragenlijst. Handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

 

Van Luit, J.E.H. & Van de Rijt, B.A.M. (2009). Utrechtse Getalbegrip Toets-

Revised (UGT-R). Doetinchem: Graviant educatieve uitgaven. 

 

Verhulst, F.C., Van der Ende, J., & Koot, H.M. (1997). Handleiding voor de 

Teacher’s Report Form (TRF). Rotterdam: Afdeling Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis/Academisch ziekenhuis 

Rotterdam/Erasmus Universiteit Rotterdam. 

  



 

31 

 

 

4 Kleutertoetsen 

4.1 Inleiding 

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

1 centraal. In paragraaf 4.2 wordt verder ingegaan op deze toetsen. In 

paragraaf 4.3 worden tabellen gepresenteerd met responsoverzichten, 

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

bezoeken van een voorschoolse voorziening. In paragraaf 4.4, ten slotte, 

worden de scores op de toetsen besproken. 

4.2 Toetsen en afname 

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

Ordenen af te nemen. Bij Taal voor Kleuters gaat het om de nieuwste versie 

(2009) en de toets voor de ‘Jongste Kleuters’. Bij Ordenen gaat het om de toets 

voor de ‘Jongste Kleuters’ uit 1997. 

 

Taal voor Kleuters 

In de toets Taal voor Kleuters zijn aspecten van de taalontwikkeling 

(conceptueel bewustzijn) en de ontluikende geletterdheid (metalinguïstisch 

bewustzijn) opgenomen. 

 Conceptueel bewustzijn: hieronder vallen passieve woordenschat en 

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

korte teksten. 

 Metalinguïstisch bewustzijn: hieronder vallen schriftoriëntatie, klank en 

rijm, laatste en eerste woord horen en auditieve synthese. Metalinguïstisch 

bewustzijn is de vaardigheid om af te zien van de betekenis en te letten op 
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de vorm, bijvoorbeeld de gerichtheid van kinderen op geschreven taal en 

de gerichtheid op klanken. 

 

Ordenen 

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

vergelijken en tellen. 

 Classificeren is het groeperen van voorwerpen op naam (bijvoorbeeld alle 

dieren) of op een bepaald kenmerk. 

 Seriëren is het rangschikken van voorwerpen op grond van een bepaald 

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

 Vergelijken is het bepalen of er meer, minder of evenveel voorwerpen zijn. 

Tellen betreft het bepalen van het aantal. 

 

Afname 

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

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

volgens deze toetskalender inplannen. Volgens de toetskalender moeten de 

twee kleutertoetsen in de periode januari – maart afgenomen worden. Bij de 

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

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

4.3 Respons 

In totaal bevat het bestand 1289 leerlingen. Van 470 leerlingen (36%) hebben 

we geen toetsscores gekregen of geen volledige gegevens door het ontbreken 

van de toetsversie.  

Van nog eens 157 leerlingen (12%) hebben we geen sociaal-etnische 

achtergrond kunnen bepalen. Deze 627 kinderen zijn niet opgenomen in 

onderstaande tabellen. 

 

Tabel 5.1 laat de sociaal-etnische achtergrond van de respondenten zien. Uit de 

tabel is op te maken dat er relatief veel autochtone leerlingen met middelbaar 

en hoogopgeleide ouders meedoen: meer dan de helft van de respondenten valt 

in één van deze twee groepen. Het percentage allochtone kinderen met 

hoogopgeleide ouders is juist erg klein. 
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Tabel 4.1 Respons naar sociaal-etnische achtergrond (kolom %) 

 N % 

max. LBO allochtoon 99 15,0 

max. LBO autochtoon 87 13,1 

max. MBO allochtoon 73 11,0 

max. MBO autochtoon 206 31,1 

HBO/WO allochtoon 43 6,5 

HBO/WO autochtoon 154 23,3 

Totaal 662 100,0 

 

 

Tabel 4.2 laat zien hoe de verdeling van respondenten is over de voorschoolse 

voorzieningen. Ook hier is een onderscheid gemaakt naar sociaal-etnische 

achtergrond.  

 
Tabel 4.2  Percentage respondenten verdeeld over voorschoolse voorzieningen, uitgesplitst 

naar sociaal-etnische achtergrond (rij %) 

 Kinderdag- 

verblijf % 

Peuterspeel- 

zaal % 

Voor-

school % 

Geen 

% 

max. LBO allochtoon 9,1 54,5 22,2 14,1 

max. LBO autochtoon 13,8 67,8 6,9 11,5 

max. MBO allochtoon 20,5 41,1 26,0 12,3 

max. MBO autochtoon 15,0 68,4 4,4 12,1 

HBO/WO allochtoon 11,6 44,2 27,9 16,3 

HBO/WO autochtoon 28,6 55,8 3,9 11,7 

Totaal     

 

 

Uit de tabel is op te maken dat de allochtone leerlingen met hoogopgeleide 

ouders het minst gebruik hebben gemaakt van voorschoolse voorzieningen 

(16,3%).  

 

Bij zowel de autochtone als de allochtone leerlingen was de peuterspeelzaal de 

meest voorkomende vorm van voorschoolse opvang. Bij de allochtone 

leerlingen is, naast de peuterspeelzaal, ook relatief veel gebruikgemaakt van de 

voorschool. Ruim 20% van de laagopgeleide allochtone ouders en ruim een 

kwart van de middelbaar en hoogopgeleide allochtone ouders stuurde hun kind 
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naar een voorschool. Autochtone kinderen gaan relatief weinig naar de 

voorschool. Autochtone leerlingen met hoogopgeleide ouders hebben relatief 

veel gebruikgemaakt van de kinderopvang. 

4.4 De taal- en rekenvaardigheid 

Tabel 4.3 laat de gemiddelde vaardigheidsscores en standaarddeviaties op de 

toetsen Taal voor Kleuters en Ordenen zien, uitgesplitst naar de sociaal-

etnische achtergrond van de leerlingen. Opvallend is dat autochtone leerlingen 

met laagopgeleide ouders gemiddeld dezelfde score behalen op Taal voor 

Kleuters als autochtone leerlingen met middelbaar opgeleide ouders. De 

autochtone leerlingen met hoogopgeleide ouders halen gemiddeld een hogere 

score. Allochtone leerlingen met laag- en hoogopgeleide ouders halen 

gemiddeld een lagere score op Taal voor Kleuters dan allochtone leerlingen 

met middelbaar opgeleide ouders. De standaarddeviaties die bij deze scores 

horen zijn vrij groot. 

Opvallend is dat op de toets Ordenen de allochtone leerlingen, ongeacht hun 

sociaal-etnische achtergrond, gemiddeld even hoog scoren. Bij de autochtone 

leerlingen scoren de leerlingen met laagopgeleide ouders gemiddeld het laagst; 

leerlingen met hoogopgeleide ouders gemiddeld het hoogst. 

 
Tabel 4.3  Gemiddelde vaardigheidsscores en standaarddeviaties op Taal voor Kleuters en 

Ordenen, uitgesplitst naar sociaal-etnische achtergrond 

 Taal voor kleuters Ordenen 

 gem. sd gem. sd 

max. LBO allochtoon 47,2 11,7 35,9 10,9 

max. LBO autochtoon 55,6 11,1 38,0 9,6 

max. MBO allochtoon 51,0 11,0 36,2 13,5 

max. MBO autochtoon 55,6 10,6 41,4 11,4 

HBO/WO allochtoon 48,2 13,2 35,5 11,1 

HBO/WO autochtoon 59,6 10,3 44,8 12,4 

Totaal 54,4 11,7 39,9 12,0 

 

 

In Tabel 4.4 en 4.5 worden de gemiddelde scores en standaarddeviaties 

gepresenteerd met een verdeling naar sociaal-etnische achtergrond en naar 

deelname aan voorschoolse voorzieningen.  
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Tabel 4.4  Gemiddelde vaardigheidsscores en standaarddeviaties op Taal voor Kleuters, 

uitgesplitst voor sociaal-etnische achtergrond en deelname aan voorschoolse 

voorzieningen 

 kinderdagverblijf peuterspeelzaal voorschool geen 

 gem. sd. gem. sd. gem. sd. gem. sd. 

max. LBO 

allochtoon 
56,6 7,2 42,3 10,8 53,3 12,0 45,6 7,7 

max. LBO 

autochtoon 
59,9 15,2 55,7 10,9 50,8 3,4 53,0 10,0 

max. MBO 

allochtoon 
51,3 11,8 48,4 8,0 56,3 14,8 49,7 9,8 

max. MBO 

autochtoon 
58,0 8,5 55,7 11,2 47,8 4,7 54,9 10,5 

HBO/WO 

allochtoon 
46,0 11,6 52,5 16,9 48,9 8,4 40,5 13,8 

HBO/WO 

autochtoon 
59,3 10,8 60,9 10,0 55,2 6,22 56,5 10,9 

Totaal 57,3 11,0 54,5 12,1 52,3 10,6 51,8 11,2 

 

 
Tabel 4.5  Gemiddelde vaardigheidsscores en standaarddeviaties op Ordenen, uitgesplitst 

voor sociaal-etnische achtergrond en deelname aan voorschoolse 

voorzieningen 

 kinderdagverblijf peuterspeelzaal voorschool geen 

 gem. sd. gem. sd. gem. sd. gem. sd. 

max. LBO 

allochtoon 
40,8 10,1 34,3 6,9 38,1 17,7 35,1 8,9 

max. LBO 

autochtoon 
42,7 9,5 38,5 9,1 28,8 5,4 35,2 10,9 

max. MBO 

allochtoon 
37,2 11,7 33,3 7,7 40,3 19,9 35,4 14,6 

max.  MBO 

autochtoon 
46,8 13,0 40,7 10,6 36,4 9,2 40,1 12,7 

HBO/WO 

allochtoon 
36,6 10,8 36,9 11,5 35,6 12,0 35,5 9,6 

HBO/WO 

autochtoon 
49,1 15,9 43,9 10,7 38,5 6,1 40,6 8,4 

Totaal 45,0 13,9 39,4 10,4 37,3 15,3 37,4 11,2 
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Er is onderscheid gemaakt tussen leerlingen die naar een kinderdagverblijf, een 

peuterspeelzaal of een voorschool zijn geweest. Ook worden de scores van 

leerlingen die geen van deze voorzieningen hebben bezocht weergegeven.  

 

Allochtone en autochtone leerlingen met laagopgeleide ouders scoren 

gemiddeld het hoogst op Taal voor Kleuters en Ordenen wanneer zij een 

kinderdagverblijf hebben bezocht. Allochtone leerlingen met laagopgeleide 

ouders scoren gemiddeld het laagst op beide toetsen wanneer zij naar een 

peuterspeelzaal zijn gegaan; autochtone leerlingen met laagopgeleide ouders 

scoren gemiddeld het laagst op de toetsen als zij een voorschool hebben 

bezocht. 

 

Voor allochtone leerlingen met middelbaar opgeleide ouders geldt dat zij 

gemiddeld de hoogste score op Taal voor Kleuters en Ordenen halen wanneer 

zij een voorschool hebben bezocht. De laagste gemiddelde score wordt behaald 

door leerlingen die naar een peuterspeelzaal zijn gegaan. Voor de autochtone 

leerlingen met middelbaar opgeleide ouders geldt het tegenovergestelde: de 

hoogste gemiddelde score wordt behaald door de groep die naar een 

kinderdagverblijf is gegaan. De laagste gemiddelde score wordt behaald door 

de leerlingen die een voorschool hebben bezocht. 

 

Allochtone leerlingen met hoogopgeleide ouders scoren gemiddeld het beste 

op Taal voor Kleuters en Ordenen als zij een peuterspeelzaal hebben bezocht. 

Ook autochtone leerlingen met hoogopgeleide ouders scoren gemiddeld het 

beste op Taal voor Kleuters wanneer ze naar een peuterspeelzaal zijn geweest. 

Voor Ordenen wordt gemiddeld de hoogste score behaald door leerlingen die 

een kinderdagverblijf bezocht hebben. 

 

 



 

37 

 

 

5 De oudervragenlijst 

5.1 Inleiding 

De ouders van de leerlingen in groep 1 is verzocht een schriftelijke vragenlijst 

in te vullen. Het hoofddoel van deze vragenlijst is om een indruk te krijgen van 

de situatie waarin het kind thuis opgroeit. Daartoe is informatie gevraagd over 

een serie structurele, affectieve en culturele kenmerken. Onder de structurele 

gezinskenmerken vallen aspecten als gezinssamenstelling, sociaal milieu en 

geboorteland. Onder de affectieve gezinskenmerken vallen aspecten als 

opvoedingsstijl en opvoederstress. Onder de gezinsculturele  kenmerken vallen 

aspecten die te maken hebben met taalstimuleringsactiviteiten. Een belangrijk 

onderdeel van de lijst wordt gevormd door de mate waarin een 

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en/of voorschool is bezocht en deelname 

aan voor- en vroegschoolse programma’s.  Ten slotte bevat de vragenlijst ook 

enkele vragen over kenmerken van het kind. In 5.2 bespreken we eerst de 

respons op de oudervragenlijst. Een aantal vragen betreft bestaande schalen. 

De schaalconstructie bespreken we in 5.3. 

5.2 Respons op de oudervragenlijst 

De respons op de oudervragenlijst bleef, ook na de uitvoering van meerdere 

rappels, laag, namelijk 40.1% (517 ingevulde lijsten van de 1289). Besloten is 

toen om gebruik te maken van gegevens uit de oudervragenlijst van de tweede 

COOLmeting. Voor een deel overlapt de COOL-vragenlijst met de pre-COOL 

vragenlijst. De pre-COOL-lijst bevat echter een aantal extra vragen over onder 

meer het gebruik van voorschoolse voorzieningen en programma’s. Daarom is 

daarvoor een aanvullende vragenlijst gemaakt die aan de ouders is voorgelegd 
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die nog geen pre-COOL oudervragenlijst ingevuld hadden. Om de kans op 

respons te verhogen, was het totaal aan de ouders gestelde vragen iets 

beperkter dan het totaal aantal vragen in de oorspronkelijke pre-COOL 

oudervragenlijst. Van de in totaal 123 scholen in het vierjarigencohort bleven 

91 scholen deelnemen aan COOL. Een aantal scholen besloot niet meer deel te 

nemen aan de tweede COOL-meting. Aan de ouders op deze scholen die de pre-

COOL oudervragenlijst nog niet in hadden gevuld, zijn daarom ook vragen die 

al binnen de tweede COOL-meting gesteld werden, voorgelegd.  

Uiteindelijk zijn er 169 aanvullende oudervragenlijsten ingevuld, wat zorgde 

voor een toename in respons van 13.1%. In totaal is voor 53.2% van de 

leerlingen (686 van de 1289 kinderen) een pre-COOL oudervragenlijst ingevuld. 

Van 39.8% van de kinderen is een COOL-oudervragenlijst ingevuld. Voor 10.6% 

van de kinderen (n=137) was geen pre-COOL vragenlijst ingevuld, maar zijn wel 

COOL oudervragenlijstgegevens beschikbaar van de tweede meting (groep 2). 

Deze gegevens zijn in het pre-COOL onderzoek opgenomen. Voor in totaal 

63.8% van de kinderen (n=823) zijn oudervragenlijstgegevens beschikbaar uit 

pre-COOL en/of COOL. In Tabel 5.1 is weergegeven hoe de respons verdeeld is 

naar sociaal-etnische herkomst en de voorziening waarvan gebruik is gemaakt.  

 
Tabel 5.1  Respons oudervragenlijst naar sociaal-etnische achtergrond en gebruik 

voorschoolse voorziening (respons%) 

 

respons %  respons % 

maxLBO allochtoon 54.9 geen 52.5 

maxLBO autochtoon 62.9 kinderdagverblijf 75.3 

maxMBO allochtoon 52.9 peuterspeelzaal 65.9 

maxMBO autochtoon 68.8 voorschool 52.4 

HBO/WO allochtoon 51.6   

HBO/WO autochtoon 71.7   

 

 

De tabel laat zien dat de respons onder allochtone ouders minder hoog is dan 

onder autochtone ouders. Voor de allochtone ouders is er geen duidelijk 

verband met opleiding, maar voor de autochtone ouders duidelijk wel: daar 

geldt dat de respons hoger is naarmate het opleidingsniveau van de ouders 

hoger is. De respons onder ouders die geen gebruik maken van voorschoolse 

voorzieningen is net als onder de ouders van wie het kind naar een voorschool 
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gaat, het laagst. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat 

relatief meer allochtone kinderen in die twee groepen zitten. 

5.3 Schaalconstructie 

Een aantal van de in de voorgaande paragraaf gepresenteerde vragen betreft 

bestaande schalen of een bewerking daarvan. In deze paragraaf bespreken we 

de schaalconstructie. Steeds is eerst een factoranalyse uitgevoerd (principale 

componentenanalyse met varimax rotatie) en vervolgens een 

betrouwbaarheidsanalyse. 

 

Opvoedingsstijl PDI:vragen 13 en 14 

Om meer inzicht te krijgen in de opvoedingsstijl van ouders zijn aan hen 

vertalingen van de subschalen ‘warmte’, ‘consistentie’ en ‘controle’ van de 

Parenting Dimensions Inventory (PDI) voorgelegd (Gerrits e.a., 1997). Vraag 13 

bevat de items van de  subschalen warmte en consistency. Ouders konden over 

10 opvoedingsgerelateerde uistpraken over deze twee concepten op een 

zespuntschaal (van 1 ‘helemaal mee oneens’ tot 6 ‘helemaal mee eens) 

aangeven in hoeverre zij het ermee eens zijn. Factoranalyse levert twee 

factoren op met in totaal 48.0% verklaarde variantie. De items van de subschaal 

‘warmte’ laden het hoogst op de eerste factor en de items van de subschaal 

‘consistentie’ op de tweede factor (zie Tabel 4.2). De interne consistentie van de 

items over ‘warmte’ is goed (Cronbach’s alfa .79, zonder item a .82) en van de 

items over ‘consistentie’  redelijk (Cronbach’s alfa .65). Door per factor de 

gemiddelde antwoorden te berekenen zijn de schalen ‘warmte’ en ‘consistentie’ 

gevormd met een bereik van 1 tot 6. Hoe hoger de score op deze variabelen, 

hoe warmer, respectievelijk consistenter ouders hebben aangegeven te zijn. 
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Tabel 5.2  Factorladingen items  vraag 13: PDI ‘warmte’ en ‘consistentie’ 

 

1 

warmte* 

2 

consistentie*1 

a Ik stimuleer mijn kind om met mij over zijn/haar 

problemen te praten 
0.46 

 

b Soms duurt het zo lang voordat ik de kans krijg te 

reageren als mijn kind iets doet wat niet mag, dat ik niets 

doe 
 

0.70 

c Soms heb ik gewoon niet de energie om mijn kind zich te 

laten gedragen zoals het hoort  
0.61 

d Mijn kind weet mij vaak over te halen hem/haar lichter te 

straffen dan ik van plan was  
0.69 

e Als mijn kind iets niet mag van mij, vind ik het later vaak 

toch goed  
0.73 

f Mijn kind en ik hebben samen fijne en vertrouwelijke 

momenten 
0.72 

 

g Ik stimuleer mijn kind om nieuwsgierig te zijn, dingen te 

onderzoeken en vragen over dingen te stellen 
0.63 

 

h Ik vind het interessant en leerzaam om langere tijd met 

mijn kind samen te zijn 
0.80 

 

i Ik laat merken dat ik het goed/knap vind wat mijn kind 

probeert te doen 
0.74 

 

j Ik respecteer de eigen mening van mijn kind en stimuleer 

hem/haar om deze te vertellen 
0.73 

 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) 0.79 0.65 
1De items van deze schaal zijn omgecodeerd, zodat zij lopen van weinig naar heel 

consistent 

*ladingen tussen -0.20 en 0.20 worden niet getoond 

 

 

Vraag 14 bevat uitspraken over opvoeding die het aspect controle betreffen. 

Ook hier konden de ouders op een zespuntschaal (van 1 ‘helemaal mee oneens’ 

tot 6 ‘helemaal mee eens’) aangeven in hoeverre zij het met elke uitspraak eens 

zijn. De oorspronkelijke schaal bevatte een ingewikkelde antwoordstructuur 

die in de pilot niet bleek te werken. Daarom is deze structuur aangepast en 

vergelijkbaar gemaakt aan de items van de andere twee subschalen van de PDI, 

wat zorgde voor een verdubbeling van het aantal items van vijf naar tien. De 

ene helft van de items (b,c,f,h,i) betreft een restrictieve houding en de andere 

vijf (a,d,e,g,j) een niet-restrictieve houding van ouders. Factoranalyse levert vier 

factoren op die in totaal 61.6% van de variantie binden. De verdeling van de 

items over de factoren levert geen eenduidig beeld op. Zonder rotatie, laden de 
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items d, e, g, i en j voldoende hoog op één factor.  Deze items samen hebben 

een onvoldoende hoge betrouwbaarheid (.50, zonder item i .56). Op basis van 

vraag 14 is daarom geen variabele ‘controle’ gevormd. 

 

Opvoederstress, vraag 15 

Aan de ouders zijn negen items voorgelegd over de mate van stress die zij 

ervaren bij de opvoeding van hun kind. De vragen zijn gebaseerd op de 

Nijmeegse Ouderlijke Stress Index - verkort (NOSI-K) (Brock e.a., 1992). 

Factoranalyse levert één factor op met 45% verklaarde variantie en een goede 

interne consistentie van .84.  Door het gemiddelde te berekenen op de 

antwoorden van vraag 15, is de variabele opvoederstress gevormd met een 

bereik van 1 tot 6. Naarmate de score op deze variabele hoger is, wordt meer 

opvoederstress ervaren. 

 

Tabel 5.3  Factorladingen en betrouwbaarheid items vraag 15 over opvoederstress 

 

1 

a Ik kan genieten van mijn kind1 0.45 

b Als mijn kind verdrietig/boos is, is hij/zij meestal vrij moeilijk rustig te krijgen  0.59 

c Het ouderschap over dit kind is moeilijker dan ik had verwacht 0.77 

d Ik heb veel meer problemen met het grootbrengen van kinderen dan ik had 

verwacht 
0.79 

e Hoe ik ook mijn best doe met de opvoeding van mijn kind, soms heb ik het 

gevoel dat ik de situ-atie niet goed in de hand kan houden 
0.71 

f Ik heb het gevoel dat ik de opvoeding van mijn kind goed aan kan1 0.44 

g Mijn kind is nogal eens lastig, en dan valt het niet altijd mee om zo'n kind te 

hebben 
0.73 

h Er zijn een paar dingen die mijn kind doet, waar ik mij zorgen over maak 0.65 

i Mijn kind blijkt moeilijker te zijn dan ik had verwacht 0.80 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) 0.84 
1  De antwoorden op deze items zijn omgecodeerd, zodat alle antwoorden lopen van  

weinig naar veel opvoederstress 

 

 

Sociale steun, vraag 16 

Vraag 16 bevat vijf uitspraken over ervaren sociale steun bij de opvoeding. De 

vraag is gebaseerd op de Sociale Steun Lijst (Van Sonderen, 1993).  De ouders 

konden per uitspraak aangeven in hoeverre zij het ermee eens zijn (van 1 

‘helemaal mee oneens tot 6 ‘helemaal mee eens’). Alle items hebben een 
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voldoende hoge lading op één factor met 76.4% verklaarde variantie. Door het 

gemiddelde te berekenen van de antwoorden van de ouders op de vijf vragen is 

de variabele socialesteun gevormd met een zeer hoge interne consistentie van 

.92. 

 

Tabel 5.4  Factorladingen en betrouwbaarheid items vraag 16 over sociale steun 

 

1 

a Als ik het gevoel heb dat ik het niet goed doe met mijn kind is er altijd 

iemand die naar mij luistert/die mij helpt 
0.83 

b Als ik mij zorgen maak over de gevolgen van gebeurtenissen op mijn 

kind dan krijg ik veel hulp van mensen uit mijn omgeving 
0.88 

c Als ik vragen heb over de aanpak van de opvoeding kan ik altijd bij 

iemand uit mijn omgeving terecht voor advies 
0.92 

d Ik kan altijd met iemand praten als ik vragen heb over het sociale 

gedrag van mijn kind 
0.92 

e Ik kan altijd ervaringen uitwisselen over de opvoeding met mensen om 

mij heen 
0.80 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) 0.92 

 

 

Depressieve gevoelens, vraag 17 

Aan de ouders zijn vijf vragen voorgelegd om een indruk te krijgen van hun 

mate van ervaren depressiviteit. De vragen zijn ontleend aan de CES-D van 

Bouma e.a. (1995). De ouders werd per voorgelegd item gevraagd in hoeverre 

zij dit tijdens de afgelopen week  1 ‘zelden of nooit (minder dan 1 dag), 2 

‘soms of weinig (1-2 dagen), 3 ‘regelmatig (3-4 dagen)  of 4 ‘meestal of altijd (5-

7 dagen)’ hadden ervaren. Factoranalyse wijst op één factor die 47.9% van de 

variantie bindt en redelijk betrouwbaar is (Cronbach’s alfa = .71). Door het 

berekenen van de gemiddelde antwoorden op de items van vraag 17 is de 

variabele depressie gevormd. Naarmate de score op deze variabele hoger is, 

worden meer depressieve gevoelens ervaren door de ouders. 

 



 

43 

 

Tabel 5.5  Factorladingen en betrouwbaarheid items vraag 17 over ervaren depressiviteit 

Tijdens de afgelopen week: 1 

a voelde ik me even belangrijk als ieder ander1 0.65 

b had ik depressieve gevoelens 0.70 

c had ik goede hoop voor de toekomst1 0.69 

d was ik gelukkig1 0.79 

e was ik verdrietig 0.62 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) 0.71 
1De antwoorden op deze items zijn omgecodeerd, zodat alle antwoorden lopen van 

weinig naar veel depressieve gevoelens 

 

 

Stimulering cognitieve ontwikkeling, vraag 19c  

Om de mate van stimulering van de cognitieve ontwikkeling door ouders na te 

gaan is een  bestaande schaal gebruikt (DASH-vragenlijst, Mayo & Leseman, 

2006). Aan de ouders werden 10 activiteiten voorgelegd met de vraag hoe vaak 

zij dit met het kind doen. Antwoorden konden variëren van van 0 ‘nooit’, tot 6 

‘meer dan 3 uur per week’. Factoranalyse levert twee factoren op die 61.2% van 

de variantie binden. De items a t/m d laden het hoogst op de tweede factor en 

de items e t/m j het hoogst op de tweede. Inhoudelijk is er geen duidelijk 

onderscheid te maken tussen de items die het hoogst op de eerste en op de 

tweede factor laden. Alle items over tellen laden het hoogst op de eerste factor, 

maar op deze factor hebben ook items gericht op taal een hoogste lading. 

Zonder rotatie hebben alle items een voldoende hoge lading op de eerste 

factor.  Door de scores op alle 10 items te middelen is de variabele cogstim 

gevormd met een zeer goede interne consistentie van .89.  
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Tabel 5.6   Factorladingen op eerste factor (zonder rotatie) en betrouwbaarheid  van items 

over de stimulering door ouders van de cognitieve ontwikkeling van hun kind 

 

1 

a Voorlezen van verhaaltjesboeken aan uw kind (bijv. Nijntje, 

sprookjesboek)? 
0.50 

b Voorlezen van informatieve boeken aan uw kind (bijv. over planten, 

dieren, geschiedenis, techniek)? 
0.57 

c Praten met uw kind over dingen die uw kind meemaakt of bezighouden 

(bijv. hoe het was op de opvang /school, of over vriendjes of 

vriendinnetjes)? 

0.57 

d Praten over informatieve onderwerpen (bijv planten, dieren, geschiedenis, 

techniek)?  
0.60 

e Uw kind kinderliedjes of versjes leren? 0.72 

f Woordspelletjes spelen met uw kind (bijv. ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet … 

en het is…’)? 
0.77 

g Met uw kind praten over hoe de vormen van dingen genoemd worden  

(bijv. , vierkant, driehoek en cirkel, of rond, vlak, hoekig)? 
0.81 

h Uw kind vragen om dingen te tellen (bijv. speeltjes, dieren, stippen op een 

dobbelsteen)? 
0.85 

i Met uw kind het tellen oefenen van 1 tot 10? 0.80 

j Met uw kind het tellen tot getallen boven de 10 oefenen  (bijv. tot 20 of 

zelfs tot 100)? 
0.79 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) 0.89 

 

 

Relatie ouders-school, vraag 20 

Vraag 20 bevat zeven uitspraken over de kwaliteit van de relatie tussen ouders 

en leerkracht/school. Per uitspraak konden zij op een vierpuntschaal aangeven 

in hoeverre zij het ermee eens zijn (1 ‘niet mee eens’ – 4 ‘sterk mee eens’). 

Factoranalyse wijst op één factor met 57.3% verklaarde variantie en een interne 

consistentie van .86 (zonder item e is Cronbach’s alfa .89). Door het 

gemiddelde te berekenen van de antwoorden op de zeven items is de variabele 

relatieschool gevormd met een bereik van 1 tot 4. 
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Tabel 5.7  Factorladingen op en betrouwbaarheid  van items over de relatie tussen ouders 

en school  

 

1 

a Ik heb een goed contact met de leerkracht van mijn kind 0.83 

b Ik kan met vragen en problemen altijd bij de leerkracht terecht 0.88 

c Ik voel me als ouder welkom op school 0.87 

d De leerkracht staat mij vriendelijk te woord 0.87 

e De leerkracht van mijn kind heeft weinig tijd voor mij * 0.30 

f Ik weet voldoende over hoe het met mijn kind gaat op school 0.66 

g Ik kom graag in de klas van mijn kind 0.72 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) 0.86 
*Het antwoord op dit item is omgecodeerd, zodat alle antwoorden lopen van weinig naar 

veel betrokkenheid bij school 

 

 

Kindkenmerken, zelfregulatie: aandacht en impulscontrole, vraag 23 

Om meer inzicht te krijgen in zelfregulatie van de kinderen zijn twee 

subschalen met in totaal 23 items van de Children’s Behavior Questionnaire 

(CBQ; Rothbart e.a., 2001) aan de ouders voorgelegd. Beide subschalen 

betreffen het aspect ‘effortful control’. Dit betreft het vermogen om aandacht 

te reguleren en impulsen te beheersen/controleren of aandacht te richten als 

dat nodig is, vooral wanneer een kind dit eigenlijk liever niet wil. Bijvoorbeeld, 

de vaardigheid om aandacht te richten wanneer er afleiding is of om iets te 

doen wat minder prettig is, zoals stil zitten. Ieder item heeft zeven 

antwoordcategorieën:  van 1 ‘helemaal niet van toepassing’ tot 7 ‘volledig van 

toepassing’. Daarnaast konden de ouders het aangeven wanneer zij hun kind 

nooit in de genoemde situatie hadden gezien. De subschaal aandacht bestaat 

uit de negen items  b, e, f, l, n, p, s, v en w en de subschaal impulscontrole uit 

de 14 items a, c, d, g, h, i, j, k, m, o, q, r, t en u. Factoranalyse levert vijf 

factoren op die 54.6% van de variantie binden.  Na beperking tot twee factoren 

is dit 37.5%. De items d, i, j en q van de subschaal impulscontrole laden het 

hoogst op de factor over aandacht, terwijl de itmes l, n en v van de subschaal 

aandacht het hoogst op impulscontrole laden. Daarnaast zijn er twee items van 

de subschaal aandacht, l en n, die wel voldoende hoog op de factor ‘aandacht’ 

laden, maar nog hoger laden op de subschaal ‘impulscontrole’. Item p tenslotte,  

laadt op geen van beide factoren voldoende hoog. Op basis van de items e, f, s 

en w is de subschaal ‘aandacht’ gevormd  met een alfa van .78 en op basis van 
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de items a, c, g, h, k, m, o, r, t en u de variabele impulscontrole met een alfa 

van .81. De items d,e, f, i, j, q, s, en w zijn omgecodeerd zodat de scores op de 

schalen lopen van weinig naar veel aandacht of impulscontrole.  

 

Tabel 5.8  Factorladingen op en betrouwbaarheid  van items over zelfregulatie (CBQ) 

 

1* 

Impuls-

controle 

2*  

aandacht 

a Kan zachter praten wanneer dat gevraagd wordt 0.45 0.21 

c Is goed in spelletjes als `ik zie, ik zie, wat jij niet ziet` 0.52 
 

d Heeft moeite met het opvolgen van instructies 
 

0.55 

g Bereidt zich voor op uitstapjes door uit te zoeken wat hij/zij 

nodig zal hebben 
0.57 

 

h Kan wachten met nieuwe activiteiten als dat gevraagd wordt 0.64 0.15 

i Heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten 
 

0.53 

j Heeft moeite met stil zitten wanneer het moet  
 

0.69 

k Kan stoppen met lachen wanneer het niet beleefd is om dat te 

doen 
0.60 

 

m Volgt instructies goed op 0.67 0.37 

o Gaat langzaam en voorzichtig naar plekken waarvoor hij/zij is 

gewaarschuwd  
0.53 

 

q Is niet erg voorzichtig bij het oversteken 
 

0.30 

r Kan gemakkelijk stoppen met iets wanneer er `nee` wordt 

gezegd 
0.65 

 

t Kan meestal de verleiding weerstaan wanneer hij/zij iets niet 

hoort te doen 
0.55 

 

u Wacht geduldig wanneer hij/zij moet wachten op iets wat hij/zij 

graag wil hebben 
0.61 0.20 

b Maakt het opruimen van speelgoed en andere klusjes meestal af 0.50 0.34 

e Wanneer hij/zij met iets bezig is heeft hij/zij moeite zijn/haar 

gedachten erbij te houden  
0.75 

f Doet het ene taakje na het andere zonder het af te maken 
 

0.73 

l Is erg geconcentreerd bezig wanneer hij/zij tekent of kleurt 0.62 0.40 

n Wanneer hij/zij iets bouwt of in elkaar zet, gaat hij/zij er 

helemaal in op en werkt dan lang door 
0.53 

 

p Heeft moeite te stoppen met iets waar hij/zij aan begonnen is 
 

-0.26 

s Is snel afgeleid wanneer hij/zij naar een verhaaltje luistert 
 

0.71 

v Gaat soms helemaal op in een plaatjesboek en blijft er lange tijd 

in kijken 
0.46 

 

w Heeft veel moeite zich te concentreren wanneer er geluiden zijn 

die afleiden  
0.69 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) 0.81 0.78 

*ladingen tussen -0.20 en 0.20 worden niet getoond 
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In Tabel 5.9 wordt een overzicht gegeven van de gevormde schalen.  

 

Tabel 5.9  Overzicht van de gevormde schalen (gemiddelde score, standaarddeviatie, 

aantal, theoretisch bereik en betrouwbaarheid) 

naam schaal omschrijving Gem. Std n Bereik 
Cronbach’s 

alfa 

warmte  v13 a, f t/m j PDI warmte 5.40 0.72 647 1-6 0.79 

consistentie  v13 b t/m e PDI consistentie 4.84 0.93 648 1-6 0.65 

opvoederstress  v15 opvoederstress 2.03 0.81 505 1-6 0.84 

socialesteun  v16 sociale steun 4.64 1.23 639 1-6 0.92 

depressie  v17 ouderlijke depressie 1.44 0.50 495 1-4 0.71 

cogstim  v19ca t/m v19ci stimulering 

cognitieve ontwikkeling kind 

door ouders 

3.01 1.20 502 0-6 0.89 

relatieschool  v20 relatie ouders school 3.35 0.46 503 1-4 0.89 

aandacht  v23 e, f, s, w, CBQ aandacht 4.73 0.93 499 1-7 0.78 

impulscontr  v23 a, c, g, h, k, m, o, r, t, u, 

CBQ impulscontr 
5.00 1.28 488 1-7 0.81 

 

In Tabel 5.10 worden scores op de schalen getoond naar de sociaal-etnische 

achtergrond en in Tabel 5.11 naar gebruik voorschoolse voorzieningen. 

 

Tabel 5.10  Scores op de gevormde schalen naar sociaal-etnische achtergrond 

 

Max 

LBO all. 

Max 

LBO 

aut. 

Max 

MBO 

all. 

Max 

MBO 

aut. 

HBO/ 

WO 

all. 

HBO/   

WO aut. 
Totaal 

v13 a, f t/m j PDI warmte 3.04 3.01 3.43 2.95 3.83 2.84 3.01 

v13 b t/m e PDI consistentie 5.08 5.32 5.27 5.43 5.29 5.58 5.40 

v15 opvoederstress 4.29 4.83 4.66 4.98 4.13 5.07 4.84 

v16 sociale steun 2.21 1.97 2.06 2.06 2.15 1.96 2.04 

v17 ouderlijke depressie 4.29 4.46 4.02 4.88 4.03 4.82 4.63 

v19ca t/m v19ci stimulering 

cognitieve ontwikkeling 

kind door ouders 

1.54 1.55 1.66 1.38 1.64 1.36 1.44 

v20 relatie ouders school 3.25 3.40 3.43 3.31 3.46 3.37 3.35 

v23 e, f, s, w, CBQ aandacht 4.64 4.62 4.59 4.71 4.67 4.88 4.73 

v23 a, c, g, h, k, m, o, r, t, u, 

CBQ impulscontr 
4.75 4.67 4.97 4.96 4.69 5.36 5.01 
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Tabel 5.11   Scores op de gevormde schalen naar deelname aan voorschoolse 

voorzieningen 

 

geen 
Kinderdag 

verblijf 

Peuter 

speelzaal 

Voor 

school 

v13 a, f t/m j PDI warmte 3.17 3.07 2.93 3.22 

v13 b t/m e PDI consistentie 5.31 5.48 5.42 5.20 

v15 opvoederstress 4.84 4.86 4.88 4.59 

v16 sociale steun 1.88 1.97 2.09 1.96 

v17 ouderlijke depressie 4.43 4.63 4.75 4.16 

v19ca t/m v19ci stimulering cognitieve 

ontwikkeling kind door ouders 
1.51 1.38 1.44 1.54 

v20 relatie ouders school 3.43 3.34 3.34 3.29 

v23 e, f, s, w, CBQ aandacht 4.78 4.74 4.74 4.58 

v23 a, c, g, h, k, m, o, r, t, u, CBQ 

impulscontr 
4.90 5.09 5.00 4.90 
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1  

6 De kleuterleerkrachtvragenlijst 

6.1 Inleiding 

De kleuterleerkrachten van groep 1 is verzocht een schriftelijke vragenlijst in 

te vullen. Het eerste deel van de vragenlijst bevat vragen over structurele 

kenmerken, zoals de samenstelling van de groep en het aantal kinderen in de 

klas. Vervolgens zijn er vragen gesteld over de aanwezigheid van een specifiek 

programma om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ook zijn er vragen 

gesteld over het onderwijs in de kleutergroepen, waaronder aandacht voor 

ontluikende taal- en rekenvaardigheid en voor zelfregulatie. Andere 

onderwerpen in de lijst zijn visie op kleuteronderwijs, geloof in eigen kunnen 

van de leerkracht, de mate waarin kleuteronderwijs in de school gewaardeerd 

wordt en tevredenheid met het werk.   

In de bijlage beschrijven we de antwoorden op de afzonderlijke vragen. Van de 

vragen die gebaseerd zijn op (bestaande) schalen bespreken we de vorming in 

paragraaf 6.3. 

6.2 Respons op de kleuterleerkrachtvragenlijst 

De respons op de kleuterleerkrachtvragenlijst was goed, namelijk 81% (172 

ingevulde lijsten van de 212). 

6.3 Schaalconstructie 

Een aantal vragen uit de kleuterleerkrachtvragenlijst betreft bestaande schalen 

of een bewerking daarvan. In deze paragraaf bespreken we de vorming van 

deze schalen. Eerst is steeds een factoranalyse uitgevoerd (principale 
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componentenanalyse met varimax rotatie) en vervolgens een 

betrouwbaarheidanalyse. 

 

De ontwikkeling van kleuters door middel van activiteiten, vraag 7  

Vraag 7 gaat over verschillende activiteiten in het kleuteronderwijs die van 

belang zijn voor de ontwikkeling van kleuters. Kleuterleerkrachten konden op 

een vijfpuntsschaal (van 1 ‘heel onbelangrijk’ tot 5 ‘heel belangrijk’) aangeven  

hoe belangrijk zij de negen genoemde activiteiten vinden. Een factoranalyse 

levert twee factoren op die samen 63% van de variantie verklaren. Na rotatie 

laden 7b  en 7c hoog op de tweede factor en laag op de eerste. Inhoudelijk is er 

geen duidelijk onderscheid te maken tussen de items die het hoogst op de 

eerste en op de tweede factor laden. Zonder rotatie hebben alle items een 

voldoende hoge lading op de eerste factor (46% verklaarde variantie). Door het 

gemiddelde te berekenen op de antwoorden van vraag 7 is de variabele 

onderwijs gevormd. 

 
Tabel 6.1   Factorladingen op de eerste factor (zonder rotatie) en betrouwbaarheid van de 

items van vraag 7over de ontwikkeling van kleuters door middel van 

activiteiten 

 1 

a Sociaal-emotionele vaardigheden (omgaan met elkaar, zelfstandigheid) .56 

b Voorbereidend lezen of schrijven .45 

c Voorbereidend rekenen .45 

d Expressieve of creatieve vaardigheden (tekenen, verven, plakken, zandbak 

enz.) 
.73 

e Passieve taalontwikkeling (luisteren naar rijmpjes, voorgelezen of vertelde 

verhalen van de leerkracht, andere kinderen, tv of computer) 
.73 

f Actieve taalontwikkeling (kinderen vertellen zelf of worden gestimuleerd om 

zelf te praten, liedjes zingen, rijmpjes opzeggen) 
.79 

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

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

met de prikpen) 
.78 

Fantasie, symbolisch spel .67 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .83 
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Visie op kleuteronderwijs, vraag 8 

Vraag 8 bestaat uit items die eerder aan kleuterleerkrachten van groep 2 zijn 

aangeboden binnen het PRIMA cohortonderzoek, de voorloper van COOL (Van 

der Veen, Van der Meijden & Ledoux, 2006). De items gaan over de manier 

waarop de leerkrachten van in dit geval groep 1 het kleuteronderwijs inrichten. 

In het PRIMA-cohortonderzoek zijn twee schalen gevormd, een schaal die 

bestaat uit uitspraken over een kindgerichte aanpak (items 8a, c, d, e, f, g, h, j, 

k, l, o, q) en een schaal met uitspraken over een aanbodgerichte aanpak (items 

8b, i, m, n, p, r). Factoranalyse wijst op zeven factoren die samen 66% van de 

variantie verklaren. In onderstaande tabel staan de resultaten voor een 

factoranalyse met twee factoren. De verdeling van de items over de factoren is 

niet helemaal zoals in PRIMA het geval was. De items q, k, c en e hebben een 

hoogste lading op de factor met items over aanbodgericht in plaats van 

kindgericht onderwijs (de items zijn lichtgrijs afgedrukt in de tabel). Er zijn 

twee schalen gevormd. Een schaal aanbodgericht door de gemiddelde score te 

berekenen op de items b, i, m, n, p en r en de schaal kindgericht door de 

gemiddelde score te berekenen op de items a, d, f, g, h, j, l en o. De interne 

consistentie van beide schalen is redelijk (zie tabel). 
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Tabel 6.2  Factorladingen vraag 8 over onderwijsvisie 

  

1* 

aanbodger. 

2* 

kindger. 

p Ik heb voor verschillende deelgebieden duidelijke doelen 

geformuleerd die alle kinderen ten minste moeten halen 
0.73 

 

i Ik besteed systematisch aandacht aan basisvaardigheden voor 

kleuters, zoals ordenen, woordenschat, begrippen van ruimte 

en tijd 

0.64 
 

r  Ik heb vastgelegd wat de kinderen aan het eind van groep 1 

ten minste moeten kunnen 
0.59 

 

b Ik werk aanbodgericht, zo leren de kinderen het meest 

effectief 
0.56 -0.28 

m Ik vind dat leerlingen het beste leren door voordoen en 

oefenen 
0.48 

 

n Ik werk thematisch: gedurende een periode van enkele weken 

aan een vooraf vastgesteld thema 
0.42 

 

d Ontdekkend leren neemt in mijn onderwijs een belangrijke 

plaats in  
0.76 

h Actief leren is een kernbegrip uit mijn aanpak 0.30 0.62 

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

neemt in mijn onderwijs een centrale plaats in  
0.57 

j Ik richt me vooral op brede ontwikkelingsdoelen bij kinderen 

(zoals leren samen spelen, initiatief nemen, zelfsturing), niet 

zozeer op ontwikkelen van specifieke kennis en vaardigheden 
 

0.51 

o Ik probeer het leren uit te lokken door kinderen uitdagende 

problemen voor te leggen 
0.36 0.49 

g Ik streef naar een evenwicht tussen activiteiten die kinderen 

ondernemen uit eigen initiatief en activiteiten die ik aanbied  
0.48 

l Ik stel veel vragen aan kinderen over wat zij aan het doen zijn 0.32 0.43 

a Ik ga uit van de eigen activiteit en de eigen inbreng van het 

kind  
0.38 

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

kanten van dat kind 
0.49 0.26 

k Ik zorg ervoor dat ik ieder kind elke dag gericht aandacht 

geef 
0.46 0.28 

e Ik streef naar zoveel mogelijk interactie tussen kind en 

volwassene, als basis voor het leerproces 
0.45 0.30 

c Hoofdzaken zijn voor mij dat kinderen zich prettig voelen 

(welbevinden) en betrokkenheid laten zien bij hun werk 
0.23 

 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) 0.65 0.71 

*scores tussen -0.2 en 0.2 worden niet getoond 
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Aandacht voor kindperspectief, het faciliteren van leren en gedragsregulatie, 

vraag 9   

De items van vraag 9 zijn geïnspireerd op drie subschalen van de CLASS: een 

observatie-instrument om de kwaliteit van de leerkracht-leerling interacties in 

de klas vast te stellen (La Paro, Hamre & Pianta, 2008). De items a en g 

betreffen aspecten van  de CLASS subschaal ‘aandacht voor kindperspectief’ 

over de mate waarin de leerkracht van groep 1 uitgaat van de interesses, 

motivaties en perspectieven van kinderen in de interacties met de leerlingen. 

De items b, c, d en i betreffen een aspect van de CLASS subschaal ‘faciliteren 

van leren en ontwikkelen’ en gaan over de mate waarin de leerkracht het 

ontplooien van cognitieve vaardigheden van kinderen ondersteunt. De overige 

items van vraag 9, e, f, h en j, betreffen aspecten van de CLASS subschaal 

‘gedragsregulering’ en gaan over het bevorderen van zelfregulering van het 

gedrag bij kinderen door het bieden van duidelijke verwachtingen ten aanzien 

van gedrag.  

Factoranalyse met de twee items over aandacht voor kindperspectief levert één 

factor op met 62% verklaarde variantie (ladingen > .78). Omdat de interne 

consistentie van deze items onvoldoende is, namelijk .40, is op basis van deze 

factor geen schaal gevormd.  

Factoranalyse met de vier items over faciliteren van leren en ontwikkelen wijst 

op één factor die 54% van de variantie bindt (ladingen > .62). Door het 

gemiddelde te berekenen van de antwoorden op de vragen 9 b, c, d en i is de 

schaal faciliterenleren gevormd met een interne consistentie van .71.  

Factoranalyse met de vier items over gedragsregulering levert één factor op 

met 52% verklaarde variantie (factorladingen > .56). De interne consistentie van 

de vier items is redelijk: .65. Door het gemiddelde te berekenen van de 

antwoorden op de vragen 9 e, f, h en j is de schaal gedragsregulering gevormd. 

 

Materialen en activiteitenaanbod ‘science and the environment’, vraag 10  

Vraag 10 gaat over de aanwezige materialen en de aangeboden activiteiten in 

groep 1, specifiek gericht op het ondersteunen van het creatieve en kritische 

denken van kinderen en het begrip van de natuurlijke en fysieke wereld. De 

items (behalve 10b) zijn  gebaseerd op de subschaal ‘science and the 

environment’ van de Early Childhood Environment Rating Scale – Extension 

(ECERS-E) (Sylva e.a., 2006). Items a, c en g gaan over materiaalgebruik en items 

d, e, f en h betreffen activiteiten.  Factoranalyse levert twee factoren op die 53% 

van de variantie verklaren. De verdeling van de items over de twee factoren 
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komt niet helemaal overeen met de indeling in materialen en activiteiten (zie 

tabel 6.3). Item g laadt bijvoorbeeld het hoogst op de eerste factor waar met 

name items over activiteiten hoog op laden. 

 
Tabel 6.3 Factorladingen vraag 10  na rotatie 

 1* 2* 

a Tijdens het knutselen worden verschillende materialen gebruikt, zoals 

verf, klei, hout, papier maché  
 .73 

c Er zijn naast prentenboeken en verhalenboeken ook informatieve 

boeken of naslagwerken over de wereld om ons heen, zoals dieren, 

geschiedenis of het heelal 

 .75 

d Er zijn activiteiten waarbij aandacht is voor bloemen, planten en 

zaden 
.71  

e Er zijn activiteiten waarbij kinderen eigenschappen exploreren, zoals 

van hout, ijzer en steen 
.47 .39 

f Er zijn activiteiten waarbij kinderen de begrippen exploreren, zoals 

‘drijven’ en ‘zinken’ 
.81  

g Er is extra materiaal om de speelhoeken te veranderen of aan te vullen 

(bijv. om een kantoor of winkel in te richten) 
.60  

h Ik leer de kinderen door middel van proefjes/experimentjes hoe iets 

werkt (door bijv. gebruik te maken van weegschaal, loep, magneet) 
.84  

* ladingen tussen -0.20 en 0.20 worden niet getoond. 

 

 

Na restrictie tot één factor laden alle items behalve c voldoende op één factor 

met 37% verklaarde variantie (zie tabel 6.4). De interne consistentie van de 

overige 6 items is .71. Door het gemiddelde van de antwoorden op de zes items 

te berekenen, is de variabele stimuleren gevormd. 

 



 

57 

 

Tabel 6.4 Vraag 10: factorladingen op eerste factor, zonder rotatie  

 1 

a Tijdens het knutselen worden verschillende materialen gebruikt, zoals verf, klei, 

hout, papier maché  
.32 

c Er zijn naast prentenboeken en verhalenboeken ook informatieve boeken of 

naslagwerken over de wereld om ons heen, zoals dieren, geschiedenis of het 

heelal 

.29 

d Er zijn activiteiten waarbij aandacht is voor bloemen, planten en zaden .73 

e Er zijn activiteiten waarbij kinderen eigenschappen exploreren, zoals van hout, 

ijzer en steen 
.57 

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

‘zinken’ 
.76 

g Er is extra materiaal om de speelhoeken te veranderen of aan te vullen (bijv. om 

een kantoor of winkel in te richten) 
.62 

h Ik leer de kinderen door middel van proefjes/experimentjes hoe iets werkt 

(door bijv. gebruik te maken van weegschaal, loep, magneet) 
.78 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .71 

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

Vraag 11 en een deel van vraag 13 (a t/m d) bestaan uit binnen pre-COOL 

ontwikkelde items over het lesprogramma met betrekking tot ontluikende 

gecijferdheid in groep 1. Er is gevraagd naar aspecten die worden 

onderscheiden binnen de ECERS-E (subschaal Rekenen, zie aspecten 4 en 6 in 

onderstaande overzicht) en binnen de (bij kinderen af te nemen) Utrechtse 

Getalbegrip Toets-Revised (UGT-R, zie aspecten 1,2,3,5 en 7 in onderstaande 

overzicht) (Van Luit & Van de Rijt, 2009).  

Het stimuleren van tellen door kinderen (11 a, b, c, e en 13a). 

De mate waarin kennis van getallen wordt gestimuleerd bij de kinderen in 

groep 1 (11 d en f en 13 c en d). 

In hoeverre kinderen de begrippen aangeboden krijgen die in vergelijkingen, 

ook binnen het rekenonderwijs, veel voorkomen (het aspect vergelijken, 11g).  

Het lezen en schrijven van eenvoudige cijfers (11 h en i). 

Optellen en aftrekken (11 j, k en 13b). 

Aandacht voor ‘vormen en ruimte’ (11 n en o). 

Schatten: in hoeverre kinderen gestimuleerd worden om betekenis te geven aan 

de grootte van getallen op een getallenlijn (11 l en m).  
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Factoranalyse laat zien dat er vijf factoren zijn die samen 63% van de variantie 

verklaren. De verdeling van de items over de factoren komt niet en ook niet 

deels overeen met de bovengenoemde onderscheiden aspecten. Zonder rotatie 

laden alle items voldoende op de eerste factor (33% verklaarde variantie). Door 

het gemiddelde te berekenen op de antwoorden van de 19 items is de variabele 

rekenen gevormd. De interne consistentie van deze variabele is .88.  

 
Tabel 6.5   Factorladingen op de eerste factor (zonder rotatie) en betrouwbaarheid van de 

items vraag 11 en 13 over aandacht voor rekenen in het lesprogramma 

 1 

a Tellen tot en met 20 of hoger .31 

b Doortellen tot 20 vanaf een willekeurig getal (bijv. 13 of 15) .52 

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

noemen zonder te tellen 
.62 

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

twee, vijf,) 
.66 

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

knikkers) 
.67 

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

noemen 
.65 

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

korter dan 
.64 

h Een cijfer (1, 10,100) opschrijven op papier of bord en dit benoemen .53 

i Een cijfer in een boekje  of op een beeldscherm benoemen .65 

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

heb ik dan? 
.70 

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

eraf is 5 
.68 

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

ongeveer 100) 
.68 

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

deze is klein 
.53 

n Benoemen van een driehoek, vierkant, rechthoek, cirkel of ovaal .59 

o Benoemen van een ruit, zeshoek, kubus, bol, balk of kegel .51 

a Bordspelletjes spelen (bijv. ganzenbord,  mens-erger-je-niet, domino) .41 

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

spelen) 
.52 

c Zeggen ieder kind krijgt (precies) één cracker (of pakje sap of koekje  ) .47 

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

werken 
.43 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .88 
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Aandacht voor taal in het lesprogramma, vraag 12 en 13 e t/m k 

De items van vraag 12 en 13 gaan over de mate waarin in het lesprogramma 

aandacht is voor ontluikende geletterdheid in groep 1 en zijn binnen pre-COOL 

ontwikkeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het stimuleren van 

taalbegrip (12 c, d, 13 f, g, j, k) en van taalproductie (12 a, b, 13 e, h, i, j) en 

aandacht voor schrijven (12 e, f en g). Factoranalyse levert vier factoren op die 

samen 62% van de variantie verklaren. De verdeling van de items over de 

factoren komt niet overeen met de bovengenoemde onderscheiden aspecten. 

Zonder rotatie hebben alle items, behalve j, een voldoende hoge lading op de 

eerste factor (31% verklaarde variantie). Door de gemiddelde score op de items 

van vraag 12 en 13 e t/m i en k te berekenen, is de variabele taal gevormd, met 

een goede interne consistentie (alfa=.81). 

 
Tabel 6.6 Factorladingen op de eerste factor (zonder rotatie) en betrouwbaarheid van de 

items vraag 12 en 13 over aandacht voor taal in het lesprogramma 

 1 

12a. Met de kinderen uitgebreide gesprekken voeren over een informatief 

onderwerp, bijv. over planten en dieren, de seizoenen, iets uit de geschiedenis 
.65 

12b. Met de kinderen uitgebreide gesprekken voeren over hun persoonlijke 

ervaringen, bijv. over wat ze in het weekend of op vakantie hebben meegemaakt 
.58 

12c. Rijmende componenten van liedjes of rijmpjes expliciet onder de aandacht 

brengen 
.68 

12d. Klanken van dezelfde beginletters in woorden en/of zinnen expliciet onder 

de aandacht brengen (bijv. Lientje leerde Lotje lopen langs de Lange Lindenlaan) 
.67 

12e. Kinderen letters laten benoemen .69 

12f. Kinderen letters en/of kleine woordjes laten schrijven of stempelen .64 

12g. Kinderen de eigen naam laten schrijven of stempelen .57 

13e. In correcte vorm herhalen wat een kind verkeerd zegt .44 

13f. Expliciet aandacht besteden aan de betekenis van woorden .41 

13g. Concreet materiaal of afbeeldingen gebruiken als ondersteuning bij het 

kringgesprek 
 

13h. Kinderen vragen naar hun ervaringen rondom het thema van een boek 

alvorens het voor te lezen 
.56 

13i. Kinderen een voorgelezen verhaal na laten vertellen .57 

13j.Kinderen laten werken met computerprogramma’s die bedoeld zijn om de  

Nederlandse taalontwikkeling te stimuleren 
 

13k. De kinderen naar voorleesboeken laten luisteren .43 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .81 
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Eigen vaardigheden, vraag 14  

Vraag 14 betreft het vertrouwen in het eigen kunnen van de kleuterleerkracht 

in de eigen vaardigheden, waaronder het omgaan met verschillen tussen 

leerlingen, het geven van onderwijs aan kinderen met leerproblemen, fysieke 

en sociaal-emotionele problemen. Een deel van de items van vraag 14 is 

gebaseerd op items uit de leerkrachtvragenlijst van het PRIMA 

cohortonderzoek (Van der Veen e.a., 2006). Factoranalyse levert drie factoren 

op die 64% van de variantie verklaren. Na restrictie tot één factor laden acht 

van de negen items voldoende op deze factor (38% verklaarde variantie). Alleen 

item 14f laadt laag (.26) op deze factor. Door de scores op de 9 items te 

middelen is de variabele vaardigheden gevormd met een interne consistentie 

van .76. (zonder item f .79).   

 
Tabel 6.7 Factorladingen op de eerste factor (zonder rotatie) en betrouwbaarheid van de 

items vraag 14 over vertouwen in het eigen kunnen 

Ik ben voldoende vaardig in: 1 

a. het omgaan met sterk heterogene groepen .55 

b. het verbeteren van de onderwijsprestaties van achterstandsleerlingen .72 

c. het geven van onderwijs aan leerlingen met onderwijs/ leerproblemen .76 

d. het geven van onderwijs aan leerlingen met sociaal-emotionele problemen .66 

e. het geven van onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen .68 

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

g. klassenmanagement .65 

h. het signaleren van problematiek bij leerlingen .58 

i. het stellen van een diagnose m.b.t. problematiek bij leerlingen .57 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .76 

 
 
Waardering kleuteronderwijs in de school, vraag 15 

Vraag 15 heeft betrekking op het oordeel van de leerkrachten over de mate 

waarin het kleuteronderwijs op school gewaardeerd wordt. De vraag is 

gebaseerd op items uit de leerkrachtvragenlijst groep 2 van het PRIMA 

cohortonderzoek (Van der Veen e.a., 2006). De items a, b en d zijn 

omgecodeerd zodat alle vragen lopen van weinig naar veel waardering. 

Factoranalyse levert twee factoren op die 74% van de variantie verklaren. Alle 

items laden voldoende hoog op de eerste factor (57% verklaarde variantie). 
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Door de gemiddelde score op de zes items te berekenen, is de variabele 

waardering  gevormd.  

 
Tabel 6.8 Factorladingen op de eerste factor (zonder rotatie) en betrouwbaarheid van 

de items vraag 15 over waardering kleuteronderwijs 

 1 

a  De leerkrachten van de onderbouw worden in dit team niet erg serieus 

genomen 
.82 

b Op onze school wordt het belang van de aanpak in de onderbouw 

ondergewaardeerd 
.84 

c  Expertise op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen wordt in het 

team erkend en belangrijk gevonden 
.67 

d  Uiteindelijk gaat het op onze school toch vooral om het onderwijs in de hogere 

groepen 
.83 

e  Op teamvergaderingen heb ik als leerkracht van de onderbouw een belangrijke 

inbreng 
.63 

f  Op onze school wordt erkend dat in de onderbouw de basis wordt gelegd voor 

resultaten in groep 8 
.71 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .85 

 
 
Tevredenheid met het werk, vraag 16   

De items van vraag 16 zijn afkomstig uit de groep 2 leerkrachtvragenlijst van 

het PRIMA cohort-onderzoek (Van der Veen e.a., 2006). Deze vragen gaan over 

de tevredenheid met het werk. De items d, e, f  en h zijn omgecodeerd zodat 

voor alle items geldt dat naarmate er hoger gescoord wordt, de tevredenheid 

hoger is. Factoranalyse levert twee factoren op die 64% van de variantie 

verklaren. Alle items laden voldoende hoog op de eerste factor (45% verklaarde 

variantie). Door het gemiddelde te berekenen van de antwoorden op de 8 items 

is de variabele tevredenheid gevormd. 
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Tabel 6.9 Factorladingen op de eerste factor (zonder rotatie) en betrouwbaarheid van 

de items vraag 16 over tevredenheid met het werk 

 1 

a. Mijn werk geeft me over het geheel genomen veel voldoening .79 

b. Ik heb in mijn werk de kans om de dingen te doen die mij goed liggen .74 

c. Over het geheel genomen, ervaar ik mijn werk als heel zinvol .66 

d. Ik voel me in mijn werk ondergewaardeerd .68 

e. Ik voel me overbelast door e vele extra taken die het werk met zich meebrengt .62 

f. Mijn werk kost me veel energie .53 

g. Ik vind de sfeer bij ons op school bijzonder prettig .52 

h. Ik ervaar de omstandigheden waaronder ik moet werken vaak als erg 

frustrerend 
.76 

Interne consistentie (Cronbach’s alfa) .81 

 
 
In tabel 6.10 wordt een overzicht gegeven van de gevormde schalen. 

 
Tabel 6.10 Overzicht van de gevormde schalen (gemiddelde score, standaarddeviatie, 

aantal, theoretisch bereik en betrouwbaarheid)  

Naam schaal omschrijving gem std n bereik 

Cronbach’s 

alfa 

onderwijs 
 V7, stimulering ontwikkeling in 

onderwijs kleutergroepen 
4.39 0.44 170 1-5 0.83 

aanbodgericht  V8 b, i, m, n, p, r, aanbodgericht 3.97 0.51 160 1-5 0.65 

kindgericht  V8 a, d, f, g, h, j, l en o, kindgericht 3.88 0.46 161 1-5 0.71 

faciliterenleren 
V9 b t/m d en i, faciliteren van leren  

en ontwikkelen 
4.07 0.92 163 1-7 0.71 

Gedrags-

regulering 
V9 e, f, h en j, gedragsregulering 4.35 1.03 162 1-7 0.65 

stimuleren 
V10 a, d t/m h, science and the 

environment  
3.65 0.51 163 1-5 0.71 

rekenen 
V11 en V13 a t/m d, aandacht voor 

rekenen in het lesprogramma 
3.66 0.70 172 1-7 0.88 

taal 

V12 a t/m h en 13 a t/m i en k, 

aandacht voor taal in het 

lesprogramma 

4.78 0.71 162 1-7 0.81 

vaardigheden 
V14 a t/m e, g t/m i, vertrouwen in 

eigen vaardigheden leerkracht 
4.05 0.40 162 1-5 0.76 

waardering V15, waardering kleuteronderwijs 4.03 0.71 160 1-5 0.85 

tevredenheid V16, tevredenheid met het werk 3.76 0.58 163 1-5 0.81 
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Bijlage Frequentietabellen 

Het Instroomprofiel 

Beschrijving van de resultaten 

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

wordt letterlijk weergegeven met daaronder in een tabel de antwoorden. 

 

A  Taal 

 
V1 Er zijn kinderen die alles meteen begrijpen. Bij andere kinderen moet je regelmatig 

nog eens uitleggen wat je bedoelt. Bij dit kind: (rij%) 

moet ik vaak 

herhalen 

moet ik 

weleens 

herhalen 

wordt meestal alles 

meteen begrepen 

wordt altijd alles 

meteen begrepen 
n totaal 

21.3 33.6 33.8 11.3 1284 

 

 

V2 Hoe beoordeelt u de woordenschat van dit kind? Dit kind kent: (rij%) 

weinig 

woorden 

vrij veel 

woorden 
veel woorden 

heel veel 

woorden 
n totaal 

27.5 36.8 27.5 8.2 1282 
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V3 (Rij%) 

Dit kind: 

niet of 

nauwelijks 

een 

beetje goed 

zeer 

goed 

n 

totaal 

a. Spreekt duidelijk, zodat het voor 

iemand die hem/haar niet goed kent 

goed verstaanbaar is 

15.4 25.6 47.3 11.6 1282 

b. Spreekt vloeiend en duidelijk, spreekt 

alle klanken goed en zonder enige 

aarzeling uit 

18.9 28.5 42.8 9.8 1282 

c. Maakt lange en ingewikkelde zinnen 

zoals “Toen we naar het park gingen, ben 

ik op de schommel geweest” en “Ik zag 

deze man op de hoek staan” 

32.8 30.3 30.0 7.0 1282 

d. Maakt zinnen met het woord ‘omdat’, 

zoals “Jan kreeg een taart, omdat hij 

jarig was” 

34.8 29.3 29.1 6.9 1282 

e. Gebruikt woorden die verwijzen naar 

categorieën in plaats van een specifiek 

artikel, bijvoorbeeld verwijst naar een 

tafel, stoel en ladekast als ‘meubels’ of 

naar appels, bananen en peren als 

‘fruit’  

40.6 34.3 21.2 3.9 1282 

f. Kan een begrijpelijk en samenhangend 

verhaal vertellen over wat hij/zij heeft 

meegemaakt 

23.0 31.9 38.2 6.9 1281 

g. Kan al enkele woordjes lezen 92.4 6.6 0.5 0.5 1282 

 

 

B  Rekenen 

 
V4 Dit kind beheerst begrippen die in het rekenonderwijs veel voorkomen, zoals het 

meeste, het minste, hoger en lager (rij%) 

1 2 3 4 n totaal 

27.0 44.2 17.9 10.9 1277 

1  het kind beheerst deze begrippen niet of in beperkte mate 

2  het kind beheerst sommige van deze begrippen 

3  het kind beheerst deze begrippen, maar met behulp van tellen en niet 

geautomatiseerd 

4  het kind beheerst deze begrippen én ziet ‘in één oogopslag’ of iets bijv. meer of 

minder is 
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V5 Dit kind begrijpt dat hoeveelheid losstaat van vorm, bijvoorbeeld dat zes pionnen 

qua hoeveelheid evenveel is als zes stippen op een dobbelsteen. Dit kind begrijpt dit: 

(rij%) 

niet of nauwelijks soms vaak (bijna) altijd n totaal 

31.7 36.3 23.9 8.1 1278 

 

 

V6 Dit kind kan herkennen of voorwerpen of getallen al dan niet in een goede rangorde 

staan (bijvoorbeeld van hoog naar laag, van meer naar minder, van dun naar dik, 

van smal naar breed). Dit kind herkent dit: (rij%) 

niet of nauwelijks soms vaak (bijna) altijd n totaal 

24.9 41.3 28.3 5.6 1277 

 

 

V7 In hoeverre kan dit kind inschatten wat de grootte van getallen is? Dit kind kan: 

(rij%) 

1 2 3 4 n totaal 

49.5 33.3 13.4 3.8 1259 

1 slecht inschatten dat het getal 2 dichter bij het getal 1 ligt dan bij het getal 5 

2 vrij goed inschatten dat het getal 2 dichter bij het getal 1 ligt dan bij het getal 5 

3 goed inschatten dat het getal 2 dichter bij het getal 1 ligt dan bij het getal 5 

4 ook bij getallen boven de 5 de grootte goed inschatten 

 

 

V8 Hoe goed kan het kind tellen? Dit kind kan: (rij%) 

1 2 3 4 n totaal 

10.9 51.5 22.8 14.8 1278 

1  niet of nauwelijks tellen 

2  vooruit tellen tot 5, maar niet terugtellen  

3  moeiteloos tellen tot 5 (vooruit tellen, terug tellen en verder tellen) 

4  moeiteloos tellen (vooruit tellen, terug tellen en verder tellen), ook bij getallen groter 

dan 5  
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V9a Kan dit kind al eenvoudig (met voorwerpen) optellen en aftrekken onder de 10? Dit 

kind kan: (rij%) 

1 2 3 4 n totaal 

44.0 37.7 10.6 7.7 1267 

1 dit niet 

2 aangeven dat 4 meer is dan 2, maar kan nog niet optellen en aftrekken  

3 aangeven wat het totaal wordt als je bij drie voorwerpen twee erbij doet, maar niet 

wat het totaal wordt als je van zes voorwerpen er drie wegneemt 

4 aangeven hoeveel het totaal wordt als je bijvoorbeeld bij drie voorwerpen twee erbij 

doet of als je van zes voorwerpen er drie wegneemt 

 

 

V9b Hoe goed is het gevoel voor grote getallen ontwikkeld bij dit kind? Dit kind kan: (rij%) 

1 2 3 4 n totaal 

52.2 39.2 7.5 1.1 1258 

1 de grootte van zowel lage als hoge getallen nog niet (goed) inschatten 

2 vrij goed inschatten dat het getal 2 dichter bij 1 ligt dan het getal 5, maar kan dit niet 

voor grotere getallen 

3 de grootte van getallen tot 20 goed inschatten, weet bijvoorbeeld dat 9 dichter bij 10 

ligt dan bij 1 

4 kan ook voor getallen boven de 20 goed aangeven wat de grootte van getallen is; weet 

bijvoorbeeld dat 80 dichter bij 100 ligt dan bij 10 
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C   Gedrag  

 

V10 

 

helemaal 

niet van 

toepassing 

een beetje 

of soms 

van 

toepassing 

duidelijk 

of vaak 

van 

toepassing 

n 

totaal 

Spreekt veel tegen of maakt veel ruzie 69.6 25.3 5.1 1277 

Kan zich niet concentreren, kan niet 

lang de aandacht ergens bijhouden 
42.4 41.0 16.6 1277 

Kan niet stilzitten, is onrustig of 

overactief 
57.3 32.5 10.3 1275 

Onrustig, wiebelen of friemelen 52.1 36.5 11.4 1277 

Dagdromen of gaat op in zijn/haar 

gedachten 
49.1 39.2 11.7 1277 

Is ongehoorzaam op school 72.3 22.2 5.6 1277 

Heeft het gevoel dat anderen het op 

hem/haar gemunt hebben 
86.4 11.4 2.3 1277 

Zenuwachtig of gespannen 72.5 24.8 2.7 1277 

Veroorzaakt onrust in de klas 76.8 17.6 5.6 1276 

Gesloten, anderen weten niet goed wat 

er in hem/haar omgaat 
63.1 27.6 9.3 1277 

Explosief en onvoorspelbaar gedrag 86.8 9.7 3.4 1277 

Verandert plotseling van stemming 85.0 12.1 2.9 1277 

Mokken, pruilen 74.1 21.6 4.3 1276 

Plaagt veel 80.1 16.8 3.1 1277 

Te weinig actief, beweegt zich 

langzaam of heeft te weinig energie 
83.4 12.1 4.5 1277 

Is bang om fouten te maken 64.7 30.5 4.9 1277 

Teruggetrokken, komt niet tot contact 

met anderen 
74.4 21.8 3.8 1277 

Maakt zich zorgen  80.3 18.0 1.7 1277 
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D   Werkhouding  

 

V11 

 

beslist  

onwaar 
onwaar 

niet 

onwaar, 

niet 

waar 

waar 
beslist 

waar 

n 

totaal 

Werkt nauwkeurig 6.0 15.8 31.9 38.5 7.8 1276 

Denkt al gauw dat het werk af is 8.5 30.2 30.4 24.6 6.3 1276 

Houdt snel op als iets niet lukt 7.3 34.7 28.4 22.6 7.0 1275 

Kan een hele tijd in dezelfde 

houding blijven doorwerken 
6.2 19.9 32.4 35.1 6.4 1276 

Wil altijd nog iets afmaken als 

het al tijd is 
12.5 37.5 31.7 13.9 4.2 1276 

 

 

E   Sociale vaardigheden 

 

V12 

 

niet 

waar/zelden 

een beetje 

waar/soms 
waar/vaak 

n 

totaal 

Probeert te helpen als iemand zich 

pijn heeft gedaan, geeft bijvoorbeeld 

speelgoed 

16.0 46.5 37.5 1275 

Volgt regels op 3.8 31.3 64.9 1275 

Knuffelt of ‘geeft eten’ aan poppen 

of knuffelbeesten 
24.3 37.9 37.8 1265 

Is hartelijk tegen mensen die hij/zij 

graag mag 
3.0 26.4 70.7 1275 

Zoekt u op (of andere meester/juf) 

als hij/zij overstuur is  
2.7 19.6 77.7 1275 

Kijkt u recht aan wanneer u 

zijn/haar naam zegt 
5.0 20.1 74.9 1275 

Speelt goed met andere kinderen 

(broertjes en zusjes niet meegeteld) 
3.5 32.7 63.8 1274 
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F   Relatie met het kind 

 

V13 

 

beslist 

onwaar 
onwaar 

niet 

onwaar, 

niet 

waar 

waar 
beslist 

waar 

n 

totaal 

Heeft voortdurend bevestiging 

van mij nodig 
13.2 39.1 30.1 14.4 3.1 1277 

Is de hele dag door sterk op mij 

gericht 
17.0 52.1 19.7 8.7 2.5 1277 

Reageert sterk op situaties 

waarin hij/zij niet bij mij kan 

zijn 

25.9 55.9 12.8 3.6 1.7 1277 

Gedraagt zich te afhankelijk van 

mij 
28.1 53.9 13.6 3.3 1.2 1276 

Vraagt mij om hulp in situaties 

waarin dit eigenlijk niet nodig is 
20.7 46.0 19.3 11.7 2.2 1277 

Dit kind en ik lijken voortdurend 

strijd met elkaar te leveren 
61.8 30.3 6.0 1.3 0.6 1276 

Dit kind heeft het gevoel dat ik 

hem/haar oneerlijk behandel 
62.4 31.5 4.9 .9 0.3 1277 

Als dit kind slecht gehumeurd is, 

weet ik dat het een lange en 

moeilijke dag gaat worden 

61.3 29.1 4.9 3.4 1.3 1277 

De gevoelens van dit kind 

tegenover mij kunnen geheel 

onvoorspelbaar zijn of abrupt 

omslaan 

64.3 28.9 4.2 2.0 0.6 1277 

De omgang met dit kind vergt 

veel energie van mij 
54.2 27.7 10.3 5.2 2.6 1277 

Dit kind praat openhartig met 

mij over zijn/haar gevoelens en 

ervaringen 

9.7 14.7 29.3 35.0 11.3 1276 

Als dit kind verdrietig is, zal het 

troost bij me zoeken 
1.0 3.1 12.5 55.3 28.1 1277 

Ik heb een hartelijke, warme 

relatie met dit kind 
0.6 1.6 17.0 55.7 25.0 1276 

Dit kind lijkt zich veilig bij mij te 

voelen 
0.6 0.9 7.0 61.8 29.7 1277 

De omgang met dit kind geeft 

mij een gevoel van effectiviteit 

en zelfvertrouwen 

0.8 2.4 19.9 52.1 24.7 1269 
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V14 Ging dit kind in het jaar voordat het bij u op school kwam naar een peuterspeelzaal 

of kinderdagverblijf? meer antwoorden mogelijk 

 

ja n totaal 

kind ging niet naar instelling 15.6% 1278 

kind ging naar een kinderdagverblijf 16.3% 1278 

kind ging naar een peuterspeelzaal 60.1% 1278 

kind ging naar een voorschool 9.8% 1278 
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De Oudervragenlijst 

Bij de beschrijving volgen we de volgorde van de vragenlijst. Steeds geven we 

de vraag letterlijk weer met daaronder in een tabel de antwoorden.  

 

A  Samenstelling van het gezin of huishouden 

Toelichting: het gaat om de situatie op dit moment. 

V1a  Welke ouders of verzorgers zijn er in uw gezin? 

 % n 

moeder (of verzorgster) en vader (of verzorger) 86.4 653 

alleen moeder (of verzorgster) 10.7 81 

alleen vader (of verzorger) 0.3 2 

twee ouders (of verzorgers) van hetzelfde geslacht 1.9 14 

anders, namelijk 0.8 6 

 

 

V1b  Wat is uw burgerlijke staat? (meer antwoorden mogelijk) 

 

% n 

gehuwd 74.0 393 

samenwonend 15.3 81 

alleenstaand 6.0 32 

gescheiden 5.8 31 

weduwe / weduwnaar 0.6 3 

 

 

V2a  Zijn er in uw gezin nog andere thuiswonende kinderen dan het kind dat meedoet aan 

het onderzoek?7 

 

% n 

ja 73.6 557 

nee 26.4 200 

 

 

 

                                                      
7  Sommige ouders gaven bij vraag 2a aan dat er geen andere thuiswonende kinderen waren, maar 

vulden bij vraag 2b wel in dat er nog een of meer andere thuiswonende kinderen waren. In die 

gevallen is vraag 2a op ‘ja’ gezet. Omgekeerd waren er ouders die bij vraag 3a aangaven dat er wel 

thuiswonende kinderen waren, maar bij vraag 2b invulden dat er geen oudere of even oude 

kinderen waren en ook geen jongere kinderen. In die gevallen is vraag 2a op ‘nee’gezet en vraag 3b 

op ‘missing’. 
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V2b1 Aantal oudere of even oude kinderen (rij%) 

V2b2 Aantal jongere kinderen (rij%) 

 

0 1 2 3 4 

5 of 

meer n 

Aantal oudere of even oude 

kinderen 
24.7 48.1 19.5 4.6 1.7 1.4 518 

Aantal jongere kinderen 22.9 55.9 15.0 3.8 1.6 0.8 494 

 

 

V3  Woont het kind ook nog een deel van de tijd in een ander gezin (bijvoorbeeld na 

scheiding van de ouders)? 

 

ja nee n 

Deel tijd in een ander gezin?  4.1 95.9 739 

 

 

V4  Is het kind dat meedoet aan het onderzoek een adoptiekind of pleegkind? (rij%) 

 

ja nee n 

Een adoptiekind 0.6% 99.4% 727 

Een pleegkind 1.7% 98.3% 718 

 

 

B  Achtergrondgegevens van de ouders of verzorgers 

 

V5 Bent u een man of een vrouw? 

 

% n 

een man 21.4 159 

een vrouw 78.6 585 
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V6  Waar zijn u en uw partner geboren?8 En het kind? (kolom%) 

 

kind moeder vader 

Nederland 96.8 69.8 70.2 

Suriname .1 1.8 2.3 

Antillen/Aruba .0 1.0 .6 

Molukken .0 .0 .0 

Turkije .1 7.3 8.6 

Marokko .1 7.3 7.0 

voormalig Joegoslavië .0 1.0 .7 

voormalige Sovjet-Unie .0 .1 .0 

Polen .3 .7 .4 

China .3 .3 .1 

Irak .0 .8 1.5 

Afghanistan .0 .7 .9 

Somalië .4 1.2 1.0 

een ander westers land 1.2 4.8 3.8 

een ander niet-westers land .6 3.2 2.9 

n 724 724 688 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8  Voor de rapportage is op basis van wie de vragenlijst heeft ingevuld (Vraag 5), bepaald of ‘uzelf’, 

respectievelijk ‘uw partner’ de moeder/verzorgster of vader/verzorger is. Ruim 1% van de ouders 
heeft echter de vraag over de invuller niet beantwoord, zodat niet kon worden vastgesteld wie 
‘uzelf’ en ‘uw partner’ zijn. Omdat verreweg de meeste vragenlijsten (81%) door de moeders/ 
verzorgster zijn ingevuld, is voor de ontbrekende gegevens ‘uzelf’ op moeder/verzorgster gezet en 
‘uw partner’ op vader/verzorger. Terwille van de leesbaarheid zullen we overigens hierna alleen nog 
de aanduiding ‘moeder’ en ‘vader’ gebruiken. 
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V7 Waar zijn de grootouders van het kind geboren? (kolom%) 

 

van moeders kant van vaders kant 

  oma opa oma opa 

Nederland 66.0 65.3 65.6 64.1 

Suriname 2.5 2.9 3.7 3.5 

Antillen/Aruba 1.1 1.1 1.0 .8 

Molukken .0 .1 .0 .1 

Turkije 8.1 8.2 8.8 8.9 

Marokko 7.2 7.2 7.3 7.3 

voormalig Joegoslavië 1.0 1.0 .8 1.0 

voormalige Sovjet-Unie .1 .1 .0 .0 

Polen .8 .8 .3 .4 

China .6 .6 .4 .4 

Irak 1.1 1.1 .8 1.1 

Afghanistan .6 .6 .7 .7 

Somalië 1.4 1.4 1.4 1.4 

een ander westers land 4.7 4.8 4.6 5.1 

een ander niet-westers land 5.0 4.8 4.5 5.1 

n 727 724 713 711 

 

 

V8a Hoeveel jaar wonen u en uw partner in Nederland? 

V8b Hoeveel jaar woont uw kind in Nederland? 

 

kind moeder vader 

minder dan 1 jaar .5 .9 .7 

1 – 3 jaar 1.6 1.1 .4 

4 – 5 jaar 5.5 8.3 5.3 

meer dan 5 jaar 2.7 21.0 25.0 

altijd al 89.6 68.7 68.6 

n 743 739 684 
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V9 Heeft u of uw partner nu of in het verleden asiel aangevraagd? 

 

ja nee 

 

% n % n 

moeder 5.0% 37 95.0% 696 

vader 6.5% 45 93.5% 643 

 

 

V10a Hieronder staat een aantal opleidingsniveaus. Wilt u het hoogste niveau aankruisen 

dat u en uw partner hebben gevolgd? Toelichting: Als u niet het precieze type weet 

(bv. omdat het om een avondopleiding gaat of omdat de opleiding in het 

buitenland is gevolgd), probeer dan een zo goed mogelijke inschatting te geven. 

Kleuteronderwijs niet meetellen. (Kolom%) 

 

moeder vader 

geen onderwijs gevolgd 3.5 2.8 

1-3 jaar lager onderwijs / basisonderwijs 2.7 1.9 

4-6 jaar lager onderwijs / basisonderwijs 8.3 5.7 

1-2 jaar lager beroepsonderwijs (LBO / VBO / VMBO-beroepsger 3.1 2.5 

3-4 jaar lager beroepsonderwijs (LBO / VBO / VMBO-beroepsger 10.3 13.5 

1-2 jaar MULO / MAVO / VMBO-theoretisch / VMBO-gemengd 1.2 2.2 

3-4 jaar MULO / MAVO / VMBO-theoretisch / VMBO-gemengd 7.3 7.4 

1-3 jaar HAVO / HBS / MMS / VWO / atheneum / gymnasium 2.6 1.7 

4-6 jaar HAVO / HBS / MMS / VWO / atheneum / gymnasium 4.2 2.9 

middelbaar beroepsonderwijs (MBO / KMBO) of leerlingwezen 32.5 34.5 

hoger beroepsonderwijs (HBO) 19.0 17.2 

wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 5.4 7.7 

n 744 687 
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V10b Van welk onderwijstype hebben u en uw partner het diploma behaald?9 

 

moeder vader 

 geen enkel diploma 14.5 11.3 

 diploma lager beroepsonderwijs 13.1 14.0 

 diploma MULO/MAVO/VMBO-T 7.2 9.1 

 diploma HAVO/VWO/atheneum/gymnasium 5.3 3.6 

 diploma middelbaar beroepsonderwijs 38.1 38.4 

 diploma hoger beroepsonderwijs 17.3 17.8 

 diploma wetenschappelijk onderwijs 4.5 5.8 

n 733 670 

 

 

V11 Welke situatie is op dit moment van toepassing op u en uw partner? Toelichting: kies 

wat het beste van toepassing is. U kunt meerdere antwoorden kiezen. (%) 

 

moeder vader 

doet betaald werk voor ten minste 38 uur per week 5.1 65.9 

doet betaald werk voor ten minste 32, maar minder dan 38 uur per 

week 
7.5 10.0 

doet betaald werk voor ten minste 24, maar minder dan 32 uur per 

week 
19.0 0.9 

doet betaald werk voor ten minste 12, maar minder dan 24 uur per 

week 
25.0 0.4 

doet betaald werk voor minder dan 12 uur per week 6.6 0.2 

is werkloos, is op zoek naar werk 5.6 5.1 

is arbeidsongeschikt 2.6 2.4 

doet onbetaald werk/vrijwilligerswerk voor meer dan 8 uur per week 1.7 0.9 

doet onbetaald werk/vrijwilligerswerk voor minder dan 8 uur per 

week 
3.8 1.3 

doet het huishouden / zorgt voor kind(eren) 43.1 9.2 

is student(e), volgt een opleiding 3.6 1.9 

doet iets anders, nl. 3.8 4.5 

n 531 531 

 

                                                      
9  In de vragenlijst konden de ouders van elk onderwijstype afzonderlijk aangeven of ze daarvan een 

diploma hadden behaald. De tabel geeft een overzicht van het hoogste onderwijstype waarvan een 
diploma is behaald. 
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Binnen COOL is alleen gevraagd of de ouders een betaalde baan hebben van ten 

minste 12 uur per week. Dit gegeven is van wat meer ouders bekend. We laten 

dit in onderstaande tabel zien. 

 

Hebben u en uw partner een betaalde baan voor 12 uur of meer per week? % 

 

moeder vader 

Ja (%) 56.0 80.6 

n 748 732 

 

 

V12 Hoe hoog is ongeveer het netto inkomen per maand van u en uw partner? 

Toelichting: toeslagen als vakantiegeld, 13e maand, kinderbijslag en huursubsidie 

niet meetellen (kolom%) 

 

moeder vader 

minder dan €1000 42.5 12.4 

€1000 - €1500 35.0 26.9 

€1500 - €2000 12.7 30.2 

€2000 - €2500 5.2 17.3 

€2500 - €3000 1.4 5.4 

€3000 - €3500 0.9 2.8 

€3500 - €4000 0.5 1.0 

€4000 - €4500 0.5 .8 

€4500 - €5000 0.5 1.6 

meer dan €5000 0.9 1.6 

n 426 387 
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C  Vragen over opvoeding 

 

V13 De volgende vragen gaan over de opvoeding van uw kind dat meedoet aan het 

onderzoek. Misschien heeft u meer kinderen, maar het is de bedoeling dat u de 

vragen alleen beantwoordt voor het kind waarvoor u deze vragenlijst heeft 

gekregen. Er kunnen vragen zijn waarvan u misschien denkt: “Ik denk of doe het 

liefst zo, maar meestal komt daar niet zo veel van terecht”. Geeft u in dat geval als 

antwoord wat u meestal doet of denkt. Geef bij elke uitspraak aan in welke mate u 

vindt dat die uitspraak voor u en uw kind van toepassing is.   Denkt u niet te lang na 

over een vraag. (rij%) 

 

helemaal 

mee 

oneens 

Behoor-   

lijk mee 

oneens 

beetje 

mee 

oneens 

beetje 

mee 

eens 

Behoor-

lijk mee 

eens 

helemaal 

mee 

eens 

n 

a Ik stimuleer mijn kind 
om met mij over 
zijn/haar problemen te 
praten 

5.1 1.2 0.6 6.3 21.4 65.4 509 

b Soms duurt het zo lang 
voordat ik de kans krijg 
te reageren als mijn 
kind iets doet wat niet 
mag, dat ik niets doe 

46.6 30.7 8.9 10.4 2.1 1.2 661 

c Soms heb ik gewoon 
niet de energie om mijn 
kind zich te laten 
gedragen zoals het 
hoort 

39.9 26.4 9.7 19.5 3.2 1.4 652 

d Mijn kind weet mij vaak 
over te halen hem/haar 
lichter te straffen dan 
ik van plan was 

37.7 29.2 12.8 14.0 3.0 3.3 658 

e Als mijn kind iets niet 
mag van mij, vind ik het 
later vaak toch goed 

43.7 28.8 9.8 10.9 3.6 3.2 663 

f Mijn kind en ik hebben 
samen fijne en 
vertrouwelijke 
momenten 

2.3 0.9 0.9 4.1 20.8 71.0 662 

g Ik stimuleer mijn kind 
om nieuwsgierig te zijn, 
dingen te onderzoeken 
en vragen over dingen 
te stellen 

2.0 1.2 2.6 10.9 31.9 51.5 662 

h Ik vind het interessant 
en leerzaam om langere 
tijd met mijn kind 
samen te zijn 

1.5 1.4 1.5 9.0 34.5 52.0 663 

i Ik laat merken dat ik 
het goed/knap vind wat 
mijn kind probeert te 
doen 

1.2 0.6 0.5 2.3 21.5 74.0 666 

j Ik respecteer de eigen 
mening van mijn kind 
en stimuleer hem/haar 
om deze te vertellen 

0.4 0.6 0.8 9.7 37.7 50.9 507 



 

81 

 

V14 Mensen denken verschillend over opvoeding. Zou u voor onderstaande uitspraken 

aan willen geven in welke mate u het daarmee eens bent? Denkt u niet te lang na 

over een vraag. (rij%) 

 

helemaal 

mee 

oneens 

Behoor- 

lijk mee 

oneens 

beetje 

mee 

oneens 

beetje 

mee 

eens 

Behoor-

lijk mee 

eens 

helemaal 

mee 

eens 

n 

a Ik probeer aan mijn kind 

de vrijheid te geven om 

fouten te maken en 

daarvan te leren 

2.2 2.6 3.6 21.1 38.8 31.7 502 

b Ik vind het belangrijker 

dan de meeste ouders dat 

mijn kind doet wat ik wil 

10.1 14.8 19.5 31.2 17.2 7.1 493 

c Het is belangrijk dat 

kinderen zich aan regels 

houden, want dan worden 

ze later als volwassene 

gelukkig 

2.0 5.8 10.2 30.3 29.5 22.2 501 

d Mensen vinden het 

tegenwoordig te belangrijk 

dat kinderen regels 

opvolgen 

8.0 19.4 21.8 24.2 16.0 10.4 499 

e Kinderen hebben meer 

vrijheid nodig om zelf te 

beslissen 

5.8 15.2 28.6 32.0 11.4 7.0 500 

f Door middel van regels 

probeer ik te voorkomen 

dat mijn kind fouten 

maakt 

4.6 11.0 15.5 27.3 28.3 13.3 498 

g Als kinderen te veel regels 

krijgen opgelegd, worden 

ze later als volwassenen 

ongelukkig 

15.3 23.8 22.8 22.4 8.3 7.5 496 

h Tegenwoordig laten 

ouders hun kinderen te 

vaak doen wat de kinderen 

zelf willen 

5.2 6.8 10.6 34.1 28.5 14.8 501 

i Kinderen krijgen te weinig 

begeleiding van hun 

ouders 

10.5 13.7 16.3 32.0 20.1 7.4 497 

j Ik vind het minder 

belangrijk dan de meeste 

ouders dat mijn kind doet 

wat ik wil  

15.0 27.5 29.2 19.7 4.7 3.9 487 
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V15 Hieronder volgen uitspraken over hoe u de opvoeding van uw kind ervaart. Kunt u 

aangeven in hoeverre u het daarmee eens bent? (rij%) 

 

helemaal 

mee 

oneens 

Behoor-   

lijk mee 

oneens 

beetje 

mee 

oneens 

beetje 

mee 

eens 

Behoor-

lijk mee 

eens 

helemaal 

mee 

eens 

n 

a Ik kan genieten van 

mijn kind 
0.2 0.6 0.8 1.6 17.8 79.0 505 

b Als mijn kind 

verdrietig/boos is, is 

hij/zij meestal vrij 

moeilijk rustig te 

krijgen  

24.7 32.3 15.5 16.9 8.8 1.8 498 

c Het ouderschap over 

dit kind is moeilijker 

dan ik had verwacht 

40.1 24.8 10.1 16.5 5.0 3.4 496 

d Ik heb veel meer 

problemen met het 

grootbrengen van 

kinderen dan ik had 

verwacht 

43.9 28.6 10.9 13.3 2.0 1.2 503 

e Hoe ik ook mijn best 

doe met de opvoeding 

van mijn kind, soms 

heb ik het gevoel dat 

ik de situ-atie niet 

goed in de hand kan 

houden 

37.1 26.3 14.6 17.4 3.4 1.2 501 

f Ik heb het gevoel dat 

ik de opvoeding van 

mijn kind goed aan 

kan 

3.0 2.0 2.4 9.4 43.7 39.5 501 

g Mijn kind is nogal 

eens lastig, en dan 

valt het niet altijd 

mee om zo'n kind te 

hebben 

50.4 24.1 11.0 11.2 2.2 1.0 498 

h Er zijn een paar 

dingen die mijn kind 

doet, waar ik mij 

zorgen over maak 

47.2 20.6 8.8 17.8 4.0 1.6 500 

i Mijn kind blijkt 

moeilijker te zijn dan 

ik had verwacht 

58.3 22.9 7.0 8.7 2.2 1.0 503 
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V16 Hieronder volgen uitspraken over hulp bij het opvoeden. Kunt u aangeven in 

hoeverre u het daarmee eens bent? (rij%) 

 

helemaal 

mee 

oneens 

Behoor- 

lijk mee 

oneens 

beetje 

mee 

oneens 

beetje 

mee eens 

Behoor-

lijk mee 

eens 

helemaal 

mee eens 
n 

a Als ik het gevoel heb 

dat ik het niet goed 

doe met mijn kind is 

er altijd iemand die 

naar mij luistert/die 

mij helpt 

7.2 4.4 4.6 20.4 25.0 38.5 501 

b Als ik mij zorgen 

maak over de 

gevolgen van 

gebeurtenissen op 

mijn kind dan krijg ik 

veel hulp van mensen 

uit mijn omgeving 

9.1 7.3 5.6 25.0 28.0 25.0 660 

c Als ik vragen heb over 

de aanpak van de 

opvoeding kan ik 

altijd bij iemand uit 

mijn omgeving 

terecht voor advies 

7.0 3.9 5.2 18.8 32.4 32.7 660 

d Ik kan altijd met 

iemand praten als ik 

vragen heb over het 

sociale gedrag van 

mijn kind 

5.3 3.2 4.7 18.4 34.7 33.7 659 

e Ik kan altijd 

ervaringen 

uitwisselen over de 

opvoeding met 

mensen om mij heen 

3.0 1.8 3.8 17.9 35.6 37.8 497 
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V17 Wilt u van onderstaande uitspraken aangeven welke het beste uw gevoel of gedrag 

van de afgelopen week weergeeft?  

Tijdens de afgelopen week: 

zelden 

of nooit 

(minder 

dan 1 

dag) 

soms 

of 

weinig 

(1-2 

dagen) 

regelmatig 

(3-4 

dagen) 

meestal 

of 

altijd 

(5-7 

dagen) 

 

a voelde ik me even belangrijk als 

ieder ander 
9.1 7.1 19.3 64.5 493 

b had ik depressieve gevoelens 82.2 14.0 2.6 1.2 494 

c had ik goede hoop voor de 

toekomst 
2.6 5.7 27.4 64.2 492 

d was ik gelukkig 1.6 5.3 28.3 64.8 494 

e was ik verdrietig 63.4 28.7 5.7 2.2 494 

 

 

 

V18 In hoeverre maakt u zich zorgen over één van de volgende zaken? 

 

niet van 

toepassing/niet 

of nauwelijks 

een 

beetje 

vrij 

veel 

heel 

veel 
n 

a een van de gezinsleden gebruikt te veel 

alcohol 
94.7 3.8 0.5 1.1 658 

b een van de gezinsleden is depressief 86.6 10.2 2.6 0.6 657 

c een van de gezinsleden is verslaafd 95.9 2.3 0.3 1.5 658 

d een van de gezinsleden is overspannen 89.6 7.9 1.8 0.6 657 

e woonruimte is te klein 82.2 10.8 3.5 3.5 657 

f mijn kind heeft te weinig 

mogelijkheden om buiten te spelen 
75.5 12.5 7.9 4.1 656 

g de woonomgeving is onveilig door 

verkeer 
63.0 26.3 7.0 3.7 654 

h de woonomgeving is onveilig door 

overlast/criminaliteit 
77.8 17.3 2.7 2.1 659 

I financiële problemen 71.4 18.5 7.1 2.9 658 
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D  Activiteiten met uw kind 

 

V19 a. Wordt er bij u thuis een andere taal dan Nederlands gesproken? Toelichting: onder 

Nederlands verstaan we ook een Nederlandse streektaal en dialect. b. Om welke taal 

gaat het?  (kolom%) 

Andere taal dan Nederlands? 

ja 33.0% 

nee 67.0% 

n  661 

Welke? 
 

Turks 30.3% 

Arabisch 22.9% 

Berber 9.7% 

Engels  6.3% 

anders, namelijk 30.9% 

n  175 
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V19c Kunt u bij onderstaande uitspraken aangeven hoeveel tijd u en evt. uw partner 

samen hier gemiddeld per week aan besteden? Als bij u thuis een andere taal 

dan Nederlands wordt gesproken, geeft u dan ook steeds aan hoe vaak u deze 

andere taal en het Nederlands gebruikt  (Onder het Nederlands verstaan we ook 

een Nederlandse streektaal en dialect) 

 Hoeveel tijd besteedt u hier gemiddeld per week aan? 

 nooit tot 
ongeveer 
kwartier 
per week 

tussen 
kwartier 
en half 
uur per 
week 

tussen 
0,5 en 
1 uur 
per 

week 

tussen 
1 en 2 

uur 
per 

week 

tussen 
2 en 3 

uur 
per 

week 

meer 
dan 

3 uur 
per 

week 

n 

a Voorlezen van 

verhaaltjesboeken aan uw 

kind (bijv. Nijntje, 

sprookjesboek)? 

1.2 4.7 8.8 21.2 27.9 20.2 16.0 657 

b Voorlezen van informatieve 

boeken aan uw kind (bijv. 

over planten, dieren, 

geschiedenis, techniek)? 

27.5 25.1 16.8 13.4 8.1 5.1 4.0 494 

c Praten met uw kind over 

dingen die uw kind 

meemaakt of bezighouden 

(bijv. hoe het was op de 

opvang /school, of over 

vriendjes of vriendinnetjes)? 

0.8 3.2 6.2 14.1 23.5 18.7 33.5 498 

d Praten over infor-matieve 

onderwerpen (bijv planten, 

dieren, geschiedenis, 

techniek)?  

10.3 21.5 20.1 19.1 15.2 6.9 6.9 493 

e Uw kind kinderliedjes of 

versjes leren? 
8.4 19.7 23.0 16.0 16.2 7.8 9.0 488 

f Woordspelletjes spelen met 

uw kind (bijv. ‘ik zie, ik zie, 

wat jij niet ziet … en het 

is…’)? 

6.5 22.9 19.6 21.1 15.2 7.1 7.7 494 

g Met uw kind praten over 

hoe de vormen van dingen 

genoemd worden (bijv. , 

vierkant, driehoek en cirkel, 

of rond, vlak, hoekig)? 

5.9 23.4 23.4 15.6 15.4 7.9 8.5 495 

h Uw kind vragen om dingen 

te tellen (bijv. speeltjes, 

dieren, stippen op een 

dobbelsteen)? 

2.6 14.4 22.0 19.5 15.7 12.8 13.0 492 

i Met uw kind het tellen 

oefenen van 1 tot 10? 
8.3 16.4 20.0 15.4 12.1 10.3 17.4 494 

j Met uw kind het tellen tot 

getallen boven de 10 oefenen  

(bijv. tot 20 of zelfs tot 100)? 

9.5 22.7 19.1 14.8 12.2 10.3 11.4 493 
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Welke taal of talen gebruikt u hierbij? 

 

(bijna) 

altijd 

NL 

meestal 

NL, 

soms 

ook 

andere 

taal 

evenveel 

NL als 

andere 

taal 

soms 

NL, 

meestal 

andere 

taal 

(bijna) 

altijd 

andere 

taal 

n 

a Voorlezen van 

verhaaltjesboeken aan uw kind 

(bijv. Nijntje, sprookjesboek)? 

59.3 21.5 7.7 8.6 2.9 209 

b Voorlezen van informatieve 

boeken aan uw kind (bijv. over 

planten, dieren, geschiedenis, 

techniek)? 

60.9 22.7 7.8 7.0 1.6 128 

c Praten met uw kind over 

dingen die uw kind meemaakt 

of bezighouden (bijv. hoe het 

was op de opvang /school, of 

over vriendjes of 

vriendinnetjes)? 

37.8 29.7 15.5 9.5 7.4 148 

d Praten over informatieve 

onderwerpen (bijv planten, 

dieren, geschiedenis, techniek)?  

37.9 25.0 17.1 13.6 6.4 140 

e Uw kind kinderliedjes of 

versjes leren? 
45.9 27.1 13.5 9.0 4.5 133 

f Woordspelletjes spelen met uw 

kind (bijv. ‘ik zie, ik zie, wat jij 

niet ziet … en het is…’)? 

52.2 22.8 11.0 11.0 2.9 136 

g Met uw kind praten over hoe 

de vormen van dingen 

genoemd worden (bijv. , 

vierkant, driehoek en cirkel, of 

rond, vlak, hoekig)? 

51.7 20.0 15.2 9.0 4.1 145 

h Uw kind vragen om dingen te 

tellen (bijv. speeltjes, dieren, 

stippen op een dobbelsteen)? 

50.0 20.5 16.4 9.6 3.4 146 

i Met uw kind het tellen oefenen 

van 1 tot 10? 
50.0 25.3 16.4 6.8 1.4 146 

j Met uw kind het tellen tot 

getallen boven de 10 oefenen  

(bijv. tot 20 of zelfs tot 100)? 

56.1 23.0 12.9 7.2 0.7 139 
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E  Contact met school 

 

V20 Hieronder volgt een aantal uitspraken over de school. Kunt u aangeven in hoeverre 

u het met deze uitspraken eens bent? 

 

niet 

mee 

eens 

beetje 

mee 

eens 

mee 

eens 

sterk 

mee 

eens 

n 

a Ik heb een goed contact met de leerkracht 

van mijn kind 
1.4 8.2 59.1 31.3 501 

b Ik kan met vragen en problemen altijd bij 

de leerkracht terecht 
.8 4.8 59.2 35.2 503 

c Ik voel me als ouder welkom op school .6 3.6 55.3 40.5 501 

d De leerkracht staat mij vriendelijk te 

woord 
.4 2.8 52.8 44.0 500 

e De leerkracht van mijn kind heeft weinig 

tijd voor mij 
83.0 12.6 3.8 .6 500 

f Ik weet voldoende over hoe het met mijn 

kind gaat op school 
4.8 10.7 57.1 27.4 503 

g Ik kom graag in de klas van mijn kind .8 3.2 52.1 43.9 501 

 

 

F  Uw kind 

 

V21 Na hoeveel weken zwangerschap is uw kind geboren? (kolom%) 

na ten minste 37 weken zwangerschap (is niet te vroeg geboren) 89.2 

tussen 32 en 37 weken zwangerschap (tot vijf weken te vroeg) 6.7 

tussen 30 en 32 weken zwangerschap (tussen vijf en zeven weken te vroeg) 2.6 

tussen 28 en 30 weken zwangerschap (tussen zeven en negen weken te vroeg) 0.6 

na minder dan 28 weken zwangerschap (meer dan negen weken te vroeg) 0.3 

onbekend (adoptie-of pleegkind) 0.6 

n 660 
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V22 Kunt u bij onderstaande onderwerpen aangeven of hiervan sprake is bij uw kind? 

 

ja nee onbekend n 

a geboortegewicht van minder dan 1500 gram 1.9 97.0 1.1 624 

b geboortegewicht tussen 1500 en 2500 gram 21.9 77.1 .9 647 

c was duidelijk geel bij de geboorte 8.3 90.4 1.2 649 

d had zuurstofgebrek bij de geboorte 4.6 93.8 1.5 648 

e is (vrij) lange tijd opgenomen geweest in 

ziekenhuis 9.0 90.2 0.8 652 

f heeft een hersenbeschadiging 0.3 99.2 0.5 649 

g is slechthorend/doof 0.9 98.2 0.9 649 

h is slechtziend/blind 1.4 98.5 0.2 653 

i heeft een lichamelijke handicap 0.8 98.9 0.3 653 

j heeft een chronische ziekte 1.7 98.0 0.3 647 

k heeft Down-syndroom 0.0 99.4 0.6 649 

l heeft autisme of een daarop lijkende stoornis 

(zoals PDD-NOS) 0.9 98.1 0.9 645 
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V23 We leggen u een aantal uitspraken voor. Zou u aan kunnen geven in hoeverre deze 

van toepassing zijn op uw kind? 

x = nooit in die situatie gezien   4 = soms wel, soms niet van toepassing 

1 = helemaal niet van toepassing 5 = behoorlijk van toepassing 

2 = bijna niet van toepassing 6 = grotendeels van toepassing 

3 = een beetje van toepassing 7 = volledig van toepassing 

 
x 1 2 3 4 5 6 7 n 

a Kan zachter praten 

wanneer dat gevraagd 

wordt 

2.0 .8 4.2 5.8 20.5 15.7 16.7 34.3 498 

b Maakt het opruimen van 

speelgoed en andere 

klusjes meestal af 

.6 1.8 3.2 8.6 29.1 19.1 20.7 16.9 498 

c Is goed in spelletjes als 

`ik zie, ik zie, wat jij 

niet ziet` 

3.2 2.0 3.4 3.2 12.9 24.2 20.4 30.6 496 

d Heeft moeite met het 

opvolgen van instructies 
3.2 28.9 25.3 7.1 21.3 6.3 5.3 2.6 494 

e Wanneer hij/zij met iets 

bezig is heeft hij/zij 

moeite zijn/haar 

gedachten erbij te 

houden 

5.6 29.0 21.8 9.1 19.8 6.5 4.2 4.0 496 

f Doet het ene taakje na 

het andere zonder het 

af te maken 

6.1 26.1 24.4 10.3 23.8 4.4 2.6 2.2 495 

g Bereidt zich voor op 

uitstapjes door uit te 

zoeken wat hij/zij nodig 

zal hebben 

8.7 8.5 9.7 12.1 19.0 17.0 14.6 10.3 494 

h Kan wachten met 

nieuwe activiteiten als 

dat gevraagd wordt 

1.6 3.0 4.3 8.9 28.5 16.9 23.2 13.6 492 

i Heeft moeite op 

zijn/haar beurt te 

wachten 

3.3 15.7 15.7 14.0 27.2 13.8 6.5 3.9 492 

j Heeft moeite met stil 

zitten wanneer het moet  
3.6 21.2 18.8 10.7 22.6 9.5 7.5 6.1 495 

k Kan stoppen met lachen 

wanneer het niet 

beleefd is om dat te 

doen 

21.0 2.8 3.6 6.9 19.8 15.3 17.5 13.1 496 
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Vervolg V23 

 
x 1 2 3 4 5 6 7 n 

l Is erg geconcentreerd 

bezig wanneer hij/zij 

tekent of kleurt 

.4 1.8 2.4 6.9 14.0 19.8 24.3 30.4 494 

m Volgt instructies goed 

op 
.2 .0 .8 5.9 23.6 26.1 25.1 18.3 491 

n Wanneer hij/zij iets 

bouwt of in elkaar zet, 

gaat hij/zij er helemaal 

in op en werkt dan lang 

door 

1.2 1.2 2.5 7.0 22.1 21.5 22.3 22.1 488 

o Gaat langzaam en 

voorzichtig naar 

plekken waarvoor 

hij/zij is gewaarschuwd  

4.1 7.3 6.7 9.3 16.9 18.7 21.1 15.9 492 

p Heeft moeite te stoppen 

met iets waar hij/zij aan 

begonnen is 

3.5 14.1 20.0 9.2 36.3 7.3 6.9 2.7 490 

q Is niet erg voorzichtig 

bij het oversteken 
5.3 26.3 18.5 10.2 18.7 10.8 5.3 4.9 491 

r Kan gemakkelijk stop-

pen met iets wanneer er 

`nee` wordt gezegd 

1.0 3.0 7.3 12.4 36.8 17.9 13.8 7.7 492 

s Is snel afgeleid wanneer 

hij/zij naar een 

verhaaltje luistert 

3.1 21.2 23.5 9.9 24.1 8.5 6.2 3.5 485 

t Kan meestal de 

verleiding weerstaan 

wanneer hij/zij iets niet 

hoort te doen 

1.7 3.9 7.0 15.1 33.7 18.2 15.7 4.6 483 

u Wacht geduldig wanneer 

hij/zij moet wachten op 

iets wat hij/zij graag wil 

hebben 

1.0 4.7 7.6 13.9 37.7 16.2 13.1 5.7 488 

v Gaat soms helemaal op 

in een plaatjesboek en 

blijft er lange tijd in 

kijken 

1.2 3.7 6.9 11.4 26.5 18.9 19.6 11.8 491 

w Heeft veel moeite zich 

te concentreren 

wanneer er geluiden 

zijn die afleiden 

4.6 13.5 18.0 11.7 31.1 10.3 6.1 4.6 495 
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 G  Gebruik van (voorschoolse) voorzieningen 

 

V24 Er zijn veel (professionele) hulpverleners of hulpverlenende instanties voor 

opvoedings-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen van kinderen.                Hoe 

vaak bent u daar in het afgelopen jaar (12 maanden) geweest of heeft u daarmee 

contact opgenomen voor uw kind? (Rij%) 

 

niet 

geweest of 

geen 

contact 

één keer 

geweest/ 

één keer 

contact 

Meerdere 

keren 

geweest/ 

meerdere 

keren 

contact 

n 

a Huisartsbezoek in verband met medische 

klachten 
36.1 32.9 31.1 499 

b Huisartsbezoek in verband met gedrag, 

opvoeding, ont-wikkeling 
94.8 3.8 1.4 498 

c Consultatiebureau en kindzorg 41.4 45.6 13.1 498 

d Wijkverpleegkundige 92.1 5.6 2.2 496 

e Jeugdarts van de GGD 87.3 10.8 1.8 498 

f Maatschappelijk werk 98.0 1.2 0.8 498 

g Gezinszorg 98.4 0.6 1.0 497 

h Opvoedbureau 98.0 1.0 1.0 498 

I Opvoedtelefoon 100.0 0.0 0.0 497 

j Telefonische hulpdienst 100.0 0.0 0.0 498 

k V.T.O.-team 99.2 0.2 0.6 496 

l Raad voor de kinderbescherming 99.0 0.8 0.2 497 

m Psychiater, psycholoog, (ortho)pedagoog 98.0 1.2 0.8 497 

n Instelling voor pleegzorg 99.4 0.0 0.6 497 

o Bureau Jeugdzorg 96.4 1.6 2.0 497 

p Speltherapeut 99.0 0.6 0.4 497 

q Kinderfysiotherapeut  95.2 2.2 2.6 497 

r Kinderarts/kinderteam 86.4 7.5 6.1 493 

s Logopedist 85.5 3.2 11.3 496 

t Oogarts 82.9 9.9 7.3 496 

u KNO-arts 84.4 9.3 6.3 495 

v Homeopaat 98.6 0.4 1.0 495 

w Een andere instantie, namelijk 94.2 2.7 3.1 482 
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V25 Graag willen we ten slotte weten hoe uw kind werd opgevangen vóórdat het naar de 

basisschool ging. We geven een aantal opvangmogelijkheden. Wilt u voor elke 

mogelijkheid aangeven of uw kind daar werd verzorgd en voor hoeveel uur per 

week? We stellen deze vraag per leeftijd. Er zijn meer antwoorden mogelijk. NB een 

dagdeel is een ochtend of een middag van ongeveer 2,5 tot 4 uur. (%, n=686)  

Toen mijn kind 3 jaar was: %     

ging het naar een kinderdagverblijf voor 28.9 voor 4.3 (n=197) dagdelen per week 

ging het naar een peuterspeelzaal voor 62.8 voor 2.9 (n=428) dagdelen per week 

ging het naar een voorschool voor 7.1 voor 4.0 (n=49) dagdelen per week 

ging het naar een gastgezin  16.7 Voor 14.6 (n=87) uur per week 

kwam er een oppas bij ons thuis  19.7 Voor 12.5 (n=97) uur per week 

werd mijn kind alleen door mij en / of mijn 

partner verzorgd 
4.1 

    

Toen mijn kind 2 jaar was: 

 

    

ging het naar een kinderdagverblijf voor  25.8 voor 4.4 (n=176) dagdelen per week 

ging het naar een peuterspeelzaal voor 40.5 voor 2.4 (n=276) dagdelen per week 

ging het naar een voorschool voor 1.9 voor 3.7 (n=12) dagdelen per week 

ging het naar een gastgezin  16.6 Voor 15.2 (n=89) uur per week 

kwam er een oppas bij ons thuis  19.2 voor 12.7 (n=95) uur per week 

werd mijn kind alleen door mij en / of mijn 

partner verzorgd 
19 

    

Toen mijn kind 1 jaar was: 

 

    

ging het naar een kinderdagverblijf voor  20.6 voor 2.5 (n=252) dagdelen per week 

ging het naar een gastgezin  17.7 Voor 15.4 (n=90) uur per week 

kwam er een oppas bij ons thuis  20.3 voor 14.4 (n=102) uur per week 

werd mijn kind alleen door mij en / of mijn 

partner verzorgd 
41.8 

    

Toen mijn kind 0 jaar was: 

 

    

ging het naar een kinderdagverblijf voor  16.8 voor 2.2 (n=223) dagdelen per week 

ging het naar een gastgezin  15.3 Voor 16.0 (n=80) uur per week 

kwam er een oppas bij ons thuis  19.3 voor 14.7 (n=95) uur per week 

werd mijn kind alleen door mij en / of mijn 

partner verzorgd 
47.2 
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V26a Heeft uw kind deelgenomen of neemt het nog deel aan een voor- of vroegschools 

programma (VVE) voor ouders en kind? (kolom%) 

 
% 

 ja 17.3 

nee 82.7 

n totaal 735 

 

 

V26b Zo ja, welk programma is of was dat? (meer antwoorden mogelijk) 

 

% 

Opstap                 3.0 

Boekenpret 2.2 

Kaleidoscoop .3 

Piramide 7.1 

Overstap .4 

Opstapje .7 

Startblokken/Basisontwikkeling .7 

Ko-totaal .3 

Spel aan huis .7 

Spel- en boekenplan 1.2 

Een ander programma, namelijk 1.8 

n totaal 729 

  

 

V26c Gedurende hoeveel jaar heeft uw kind in totaal aan dat programma of die 

programma’s deelgenomen? 

 % 

½ of minder 6.9 

1 19.8 

1 ½ 33.6 

2 27.6 

2 ½ 5.2 

3 1.7 

3 ½ .9 

4 of meer 4.3 

n totaal 116 
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De Kleuterleerkrachtvragenlijst 

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

wordt letterlijk weergegeven met daaronder in een tabel de antwoorden. 

 

Algemene vragen 

 

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

In mijn klas zitten alleen leerlingen van groep 1 26.3 

In mijn klas zitten leerlingen van groep 1 en van groep 2 69.6 

Aan een andere combinatie. bijvoorbeeld groepen 1, 2 en  3 4.1 

n 171 

 

 

V2 Hoeveel leerlingen telt uw groep?  

 min max gemiddelde std n 

Aantal leerlingen 8 36 22.6 5.05 171 

 

 

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

Nee, ik ben de enige groepsleerkracht in deze klas 35.5 

Ja, er is sprake van een duobaan 60.4 

Ja, we staan een bepaald aantal uren samen voor de klas 4.1 

n 169 

 

 

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

(kolom %) 

Dit komt niet of nauwelijks voor (minder dan een dagdeel per week)   42.4 

1 dagdeel 11.5 

2 of 3 dagdelen 21.8 

4 of 5 dagdelen 20.0 

 6 dagdelen of meer 4.2 

n 165 
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V4b  Kunt u in onderstaand schema aangeven wie voor hoeveel tijd invulling geeft aan de 

dubbele bezetting? (rij %) 

 
nvt 

< 1 dagdeel 

per week 1 dagdeel 

2 of 3 

dagdelen 

4 of 5 

dagdelen 

6 dagdelen 

of meer 

tweedegroepslk 85.5 2.9 1.7 5.8 3.5 .6 

onderwijsass 65.1 1.2 7.0 15.7 9.9 1.2 

tutor 83.1 1.7 3.5 5.8 4.7 1.2 

overig 92.4 1.2 2.9 2.9 .6 .0 

 

 

V5 Zijn er momenten in de week waarop uw groep gesplitst wordt, waardoor er op die 

momenten kleinere groepen zijn? (kolom %) 

dit komt niet voor 76.6 

1 dagdeel 9.9 

2 of 3 dagdelen 6.4 

4 of 5 dagdelen 5.3 

6 dagdelen of meer 1.8 

n 171 

 

 

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

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

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

Piramide 7.3 10.9 81.8 55 

Kaleidoscoop 0.0 44.4 55.6 9 

KO-totaal 36.8 26.3 36.8 19 

Speelplezier 50.0 0.0 50.0 2 

Startblokken/basisontwikkeling 7.1 14.3 78.6 14 

SPOREN    0 

Taallijn VVE 50.0 42.9 7.1 14 

Boekenpret 23.1 7.7 69.2 13 

Overstap    0 

Doe meer met Bas 30.0 40.0 30.0 10 

Anders 35.8 37.7 26.4 53 

geen    3 
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Het onderwijs in de kleutergroepen 

 

V7 De ontwikkeling van kleuters vindt plaats door middel van een scala aan activiteiten. 

Hoe belangrijk zijn onderstaande activiteiten voor uw onderwijs aan groep 1? (rij %) 

1 = heel onbelangrijk      4 = belangrijk 

2 = onbelangrijk              5 = heel belangrijk  

3 = enigszins belangrijk 

 1 2 3 4 5 n 

a Sociaal-emotionele vaardigheden  1.8 .0 .0 14.2 84.0 169 

b Voorbereidend lezen of schrijven 1.2 4.1 29.6 44.4 20.7 169 

c Voorbereidend rekenen .6 .6 17.4 58.7 22.8 167 

d Expressieve of creatieve vaardigheden .6 .0 4.2 44.0 51.2 168 

e Passieve taalontwikkeling  .6 .0 1.2 24.1 74.1 170 

f Actieve taalontwikkeling  .6 .0 1.8 21.7 75.9 166 

g Grove motorische vaardigheden  .6 .6 4.2 44.9 49.7 167 

h Fijne motorische vaardigheden  .6 .6 4.7 51.2 42.9 170 

i Fantasie, symbolisch spel .6 .6 11.8 45.9 41.2 170 
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Visie op kleuteronderwijs 

 

V8 In hoeverre zijn onderstaande uitspraken over kleuteronderwijs typerend voor de 

manier waarop u uw onderwijs inricht?(rij %) 

1 = helemaal niet typerend      4 = typerend 

2 = niet typerend                     5 = zeer typerend 

3 = enigszins typerend 

 1 2 3 4 5 n 

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

1.3 6.9 39.6 43.4 8.8 159 

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

.6 3.2 25.2 55.5 15.5 155 

c Hoofdzaken zijn voor mij dat kinderen zich prettig 
voelen (welbevinden) en betrokkenheid laten zien bij 
hun werk 

.0 .0 2.5 26.3 71.3 160 

d Ontdekkend leren neemt in mijn onderwijs een 
belangrijke plaats in 

.0 7.6 31.6 39.2 21.5 158 

e  Ik streef naar zoveel mogelijk interactie tussen kind 
en volwassene, als basis voor het leerproces 

.0 1.9 17.7 52.5 27.8 158 

f Spel vind ik voor kleuters de basis van alle ontwikke-
ling, dat neemt in mijn onderwijs een centrale plaats in 

.0 1.3 12.7 38.2 47.8 157 

g Ik streef naar een evenwicht tussen activiteiten die 
kinderen ondernemen uit eigen initiatief en activiteiten 
die ik aanbied 

.0 2.5 17.5 46.3 33.8 160 

h Actief leren is een kernbegrip uit mijn aanpak .0 .6 18.2 51.6 29.6 159 

i Ik besteed systematisch aandacht aan 
basisvaardigheden voor kleuters. zoals ordenen, 
woordenschat, begrippen van ruimte en tijd 

.0 1.9 6.3 41.3 50.6 160 

j Ik richt me vooral op brede ontwikkelingsdoelen bij 
kinderen (zoals leren samen spelen, initiatief nemen, 
zelfsturing), niet zozeer op ontwikkelen van specifieke 
kennis en vaardigheden 

.0 12.5 40.6 34.4 12.5 160 

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

.6 4.5 19.1 51.6 24.2 157 

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

.0 2.5 16.4 59.7 21.4 159 

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

2.5 12.1 38.9 33.8 12.7 157 

n Ik werk thematisch: gedurende een periode van enkele 
weken aan een vooraf vastgesteld thema 

.0 .0 2.5 19.0 78.5 158 

o Ik probeer het leren uit te lokken door kinderen 
uitdagende problemen voor te leggen 

.0 2.5 27.8 51.9 17.7 158 

p Ik heb voor verschillende deelgebieden duidelijke 
doelen geformuleerd die alle kinderen ten minste 
moeten halen 

1.3 8.3 37.6 36.3 16.6 157 

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

1.3 9.4 28.9 45.3 15.1 159 

r Ik heb vastgelegd wat de kinderen aan het eind van 
groep 1 ten minste moeten kunnen 

2.5 10.1 22.0 37.7 27.7 159 
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Samenwerken en plannen maken 

 

V9 Deze vragen gaan over het lesprogramma in groep 1. Zou u aan willen geven hoe 

vaak onderstaande activiteiten voorkomen in groep 1 op uw school? (rij %) 

1= nooit          4 = regelmatig   7 = altijd 

2 = zelden       5 = vaak 

3 = soms         6 = zeer vaak 

 1 2 3 4 5 6 7 n 

a Ik praat met kinderen over hun gevoelens 

en laat kinderen daarbij hun gevoelens 

verwoorden, bijvoorbeeld aan de hand 

van een boek of persoonlijke ervaringen 

van kinderen 

1.2 .6 12.9 28.2 31.3 23.3 2.5 163 

b Als kinderen bezig zijn met een werkje, 

laat ik ze hardop of in zichzelf 

verwoorden wat ze aan het doen zijn 

1.2 14.1 22.7 37.4 16.0 6.1 2.5 163 

c Voordat kinderen beginnen met een 

werkje of een activiteit, vraag ik ze hoe 

ze het gaan aanpakken 

.6 7.4 27.0 29.4 20.9 9.2 5.5 163 

d Voordat kinderen in een speelhoek, bijv. 

poppenhoek/bouwhoek, gaan spelen laat 

ik ze eerst bedenken wat ze gaan spelen 

3.1 14.8 34.0 27.8 12.3 4.9 3.1 162 

e Ik laat kinderen gericht samen aan één 

taak werken, zodat ze elkaar kunnen 

helpen als er problemen zijn 

.6 3.1 24.2 27.3 27.3 17.4 .0 161 

f Als kinderen van tevoren afgesproken 

hebben wat ze gaan doen tijdens vrij 

spel, stimuleer ik ze om zich daar ook 

aan te houden 

1.2 8.0 16.0 29.6 25.9 14.8 4.3 162 

g Als kinderen ruzie hebben, laat ik ze hun 

eigen standpunt verwoorden, zodat ze 

beter begrijpen wat er in de ander 

omgaat 

.0 .6 6.2 13.7 25.5 37.3 16.8 161 

h Ik gebruik de klok/kookwekker of iets 

dergelijks om duidelijk te maken hoe 

lang kinderen rustig en stil met een 

werkje bezig moeten zijn 

10.0 9.4 21.9 7.5 16.3 21.9 13.1 160 

i Als kinderen klaar zijn met hun werkje 

evalueer ik met ze hoe het is gegaan 
.0 1.9 13.0 24.8 29.8 23.6 6.8 161 

j Als ik kinderen gericht samen aan één 

taak laat werken, zeg ik dat ze goed 

moeten samenwerken tot ze klaar zijn of 

tot het tijd is 

2.5 5.1 13.3 27.8 29.7 12.7 8.9 158 
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Materialen en activiteitenaanbod 

 

V10 Deze vragen gaan over de aanwezige materialen en de aangeboden activiteiten in 

groep 1. Zou u aan willen geven in hoeverre onderstaande uitspraken van toepassing 

zijn voor groep 1 op uw school? (rij%) 

1 = helemaal niet van toepassing    4 = sterk van toepassing 

2 = niet van toepassing                   5 = zeer sterk van toepassing  

3 = een beetje van toepassing 

 1 2 3 4 5 n 

a Tijdens het knutselen worden verschillende 

materialen gebruikt, zoals verf, klei, hout, 

papier maché  

.0 1.3 28.1 48.8 21.9 160 

b Kinderen mogen tijdens creatieve activiteiten 

of het knutselen meestal zelf bepalen wat ze 

willen maken en hoe ze dat willen doen 

.0 6.9 58.1 25.0 10.0 160 

c Er zijn naast prentenboeken en 

verhalenboeken ook informatieve boeken of 

naslagwerken over de wereld om ons heen, 

zoals dieren, geschiedenis of het heelal 

.6 6.9 35.2 36.5 20.8 159 

d Er zijn activiteiten waarbij aandacht is voor 

bloemen, planten en zaden 
.0 1.9 28.1 46.9 23.1 160 

e Er zijn activiteiten waarbij kinderen 

eigenschappen exploreren, zoals van hout, 

ijzer en steen 

6.3 26.4 50.9 14.5 1.9 159 

f Er zijn activiteiten waarbij kinderen de 

begrippen exploreren, zoals ‘drijven’ en 

‘zinken’ 

1.2 3.1 43.2 38.9 13.6 162 

g Er is extra materiaal om de speelhoeken te 

veranderen of aan te vullen (bijv. om een 

kantoor of winkel in te richten) 

.0 4.3 12.3 45.1 38.3 162 

h Ik leer de kinderen door middel van 

proefjes/experimentjes hoe iets werkt (door 

bijv. gebruik te maken van weegschaal, loep, 

magneet) 

.0 6.1 45.4 39.3 9.2 163 
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Rekenen 

 

V11 Deze vragen gaan over het lesprogramma met betrekking tot tellen en rekenen in 

groep 1. Zou u aan willen geven hoe vaak onderstaande activiteiten voorkomen in 

groep 1 op uw school? (rij%) 

1 = nooit                                 4 = wekelijks                   7 = 3 of meer keer per dag 
2 = < dan 2x per maand         5 = 2 tot 4x per week 
3 = 2 tot 3x per maand           6 = 1 tot 2x per dag 

 1 2 3 4 5 6 7 n 

a Tellen tot en met 20 of hoger 4.1 12.4 8.3 30.8 26.0 16.0 2.4 169 

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

25.0 22.0 15.5 21.4 11.3 4.2 .6 168 

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

5.3 7.7 18.3 36.1 21.9 8.3 2.4 169 

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

4.2 11.9 40.5 29.2 9.5 4.8 .0 168 

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

.0 1.2 7.8 32.9 31.7 24.6 1.8 167 

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

4.8 9.6 34.7 29.9 15.6 4.8 .6 167 

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

.0 .0 6.4 34.5 24.6 25.7 8.8 171 

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

14.3 17.9 21.4 23.8 13.1 8.9 .6 168 

i Een cijfer in een boekje  of op 
een beeldscherm benoemen 

3.0 8.3 12.4 30.8 23.7 20.1 1.8 169 

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

6.0 15.5 28.0 28.6 17.3 4.8 .0 168 

k Eenvoudige sommetjes opzeggen 
en oefenen, bijv. 2 en 2 erbij is 
vier, 8 en 3 eraf is 5 

27.1 26.5 21.2 17.6 6.5 1.2 .0 170 

l Een hoeveelheid voorwerpen 
schatten zonder te tellen 
(misschien wel 20, ongeveer 100) 

17.8 32.5 28.4 14.2 5.3 1.8 .0 169 

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

2.4 22.5 26.0 28.4 16.0 3.6 1.2 169 

n Benoemen van een driehoek, vier-
kant, rechthoek, cirkel of ovaal 

.0 4.2 19.0 34.5 31.0 8.9 2.4 168 

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

27.8 30.8 18.9 11.2 10.1 1.2 .0 169 
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Taal 

 

V12 Deze vragen gaan over het lesprogramma met betrekking tot geletterdheid en taal in 

groep 1. Zou u aan willen geven hoe vaak onderstaande activiteiten voorkomen in 

groep 1 op uw school? (rij%) 

1 = nooit                             4 = wekelijks                   7 = 3 of meer keer per dag 

2 = < dan 2x per maand     5 = 2 tot 4x per week 

3 = 2 tot 3x per maand       6 = 1 tot 2x per dag 

 1 2 3 4 5 6 7 n 

a Met de kinderen uitgebreide 

gesprekken voeren over een 

informatief onderwerp. 

.6 3.7 18.0 30.4 29.2 14.3 3.7 161 

b Met de kinderen uitgebreide 

gesprekken voeren over hun 

persoonlijke ervaringen.  

.0 1.9 3.7 39.8 35.4 18.6 .6 161 

c Rijmende componenten van 

liedjes of rijmpjes expliciet onder 

de aandacht brengen 

.0 .6 8.6 32.1 35.2 21.0 2.5 162 

d Klanken van dezelfde 

beginletters in woorden en/of 

zinnen expliciet onder de 

aandacht brengen  

4.4 10.6 20.6 31.9 21.9 10.0 .6 160 

e Kinderen letters laten benoemen 6.9 10.7 15.1 32.7 20.1 12.6 1.9 159 

f Kinderen letters en/of kleine 

woordjes laten schrijven of 

stempelen 

8.1 24.4 20.6 23.8 13.8 8.1 1.3 160 

g Kinderen de eigen naam laten 

schrijven of stempelen 
1.9 11.2 10.6 26.1 23.6 21.1 5.6 161 
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Taal en rekenen 

 

V13 Deze vragen gaan over het lesprogramma met betrekking tot taal een rekenen in 

groep 1. Zou u aan willen geven hoe vaak onderstaande activiteiten voorkomen in 

groep 1 op uw school? (in%) 

1 = nooit        4 = regelmatig       7 = altijd 

2 = zelden      5 = vaak 

3 = soms        6 = zeer vaak 

 1 2 3 4 5 6 7 n 

a Bordspelletjes spelen 1.9 11.3 38.1 33.1 11.9 2.5 1.3 160 

b Munten en geld tellen om te 

weten hoeveel het bij elkaar is  
1.9 16.9 41.3 28.1 6.3 5.6 .0 160 

c Zeggen ieder kind krijgt (precies) 

één cracker (of pakje sap of koekje  

) 

3.1 4.3 26.7 44.7 16.1 3.7 1.2 161 

d Zeggen dat groepjes van twee, 

drie  kinderen samen gaan spelen 

of werken 

3.1 3.1 18.0 33.5 23.6 13.0 5.6 161 

e In correcte vorm herhalen wat 

een kind verkeerd zegt 
.6 .0 1.3 15.6 21.3 28.1 33.1 160 

f Expliciet aandacht besteden aan 

de betekenis van woorden 
.0 .0 1.3 6.9 25.2 39.0 27.7 159 

g Concreet materiaal of 

afbeeldingen gebruiken als 

ondersteuning bij het 

kringgesprek 

.0 .0 1.9 6.3 22.0 43.4 26.4 159 

h Kinderen vragen naar hun 

ervaringen rondom het thema van 

een boek alvorens het voor te 

lezen 

.0 1.3 8.8 18.1 26.9 30.6 14.4 160 

i Kinderen een voorgelezen 

verhaal na laten vertellen 
.0 .6 7.5 21.9 23.8 35.6 10.6 160 

j Kinderen laten werken met 

computerprogramma’s om de 

Nederlandse taalontwikkeling te 

stimuleren 

4.4 3.1 13.8 18.1 20.0 24.4 16.3 160 

k De kinderen naar 

voorleesboeken laten luisteren 
6.8 7.5 9.9 12.4 11.2 31.7 20.5 161 
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Uw vaardigheden 

 

V14 In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? (rij %) 

Ik ben voldoende vaardig in: 

 

geheel 

oneens 
oneens neutraal eens 

geheel 

eens 

 

n 

a het omgaan met sterk heterogene     

groepen 
1.3 2.5 8.2 55.3 32.7 159 

b het verbeteren van de onderwijs-     

prestaties van achterstandsleerlingen 
.0 1.9 10.0 69.4 18.8 160 

c het geven van onderwijs aan leerlingen    

met onderwijs/ leerproblemen 
.0 .6 11.3 76.7 11.3 159 

d het geven van onderwijs aan leerlingen   

met sociaal-emotionele problemen 
.0 1.3 7.0 70.9 20.9 158 

e het geven van onderwijs aan leerlingen    

met gedragsproblemen 
.0 3.1 25.9 57.4 13.6 162 

f het geven van onderwijs aan leerlingen    

met lichamelijke handicaps 
8.4 20.6 47.7 18.7 4.5 155 

g klassenmanagement .0 .6 3.8 67.5 28.1 160 

h het signaleren van problematiek bij 

leerlingen 
.0 .0 6.3 60.4 33.3 159 

i het stellen van een diagnose m.b.t. 

problematiek bij leerlingen 
.6 4.4 20.8 63.5 10.7 159 
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Waardering kleuteronderwijs in de school 

 

V15 In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? (rij %) 

 
geheel 

oneens 
oneens neutraal eens 

geheel 

eens 

 

n 

a De leerkrachten van de onderbouw worden 

in dit team niet erg serieus genomen 
40.5 36.1 17.1 4.4 1.9 158 

b Op onze school wordt het belang van de 

aanpak in de onderbouw ondergewaardeerd 
36.9 35.7 15.9 9.6 1.9 157 

c Expertise op het gebied van de ontwikkeling 

van jonge kinderen wordt in het team erkend  
1.9 1.9 17.1 49.4 29.7 158 

d Uiteindelijk gaat het op onze school toch 

vooral om het onderwijs in de hogere groepen 
33.3 40.3 15.7 6.9 3.8 159 

e Op teamvergaderingen heb ik als leerkracht 

van de onderbouw een belangrijke inbreng 
.6 .6 21.4 54.1 23.3 159 

f Op onze school wordt erkend dat in de 

onderbouw de basis wordt gelegd voor 

resultaten in groep 8 

1.9 1.3 20.8 47.2 28.9 159 

 

 

Tevredenheid met het werk 

 

V16 In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over uw werk als leerkracht? 

(rij %) 

 
geheel 

oneens 
oneens neutraal eens 

geheel 

eens 

 

n 

a Mijn werk geeft me over het geheel  

genomen veel voldoening 
1.3 .0 1.9 55.6 41.3 160 

b Ik heb in mijn werk de kans om de      

dingen te doen die mij goed liggen 
1.2 1.2 4.3 54.0 39.1 161 

c Over het geheel genomen, ervaar ik         

mijn werk als heel zinvol 
.0 1.3 .6 49.1 49.1 159 

d Ik voel me in mijn werk ondergewaardeerd 38.6 34.8 17.1 7.0 2.5 158 

e Ik voel me overbelast door de vele extra 

taken die het werk met zich meebrengt   
2.5 18.6 32.3 32.3 14.3 161 

f Mijn werk kost me veel energie 1.9 12.5 24.4 49.4 11.9 160 

g Ik vind de sfeer bij ons op school   

bijzonder prettig 
.0 5.0 11.3 49.4 34.4 160 

h Ik ervaar de omstandigheden waaronder    

ik moet werken vaak als erg frustrerend 
25.2 47.8 17.0 7.5 2.5 159 
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Teamoverleg en evaluatie 

 
V17 Wilt u van de volgende activiteiten aangeven of dit voorkomt in uw 

kleuterbouwteam?  

 Ja % n 

a Vast overleg met onderbouw- of vve-coördinator 80.0 165 

b Samen kiezen/uitwerken van inhoudelijke (ontwikkelings)activiteiten 

en thema’s 
87.2 164 

c Gezamenlijk week-. maand- en jaarplanning maken 73.3 165 

d Activiteiten en thema’s inhoudelijk evalueren en bijstellen 65.5 165 

e Bij elkaar in de groep kijken. elkaar feedback geven op de omgang 

met kinderen 
47.0 164 

f Elkaar feedback geven op de uitvoering van inhoudelijke activiteiten 

en thema’s 
56.5 166 

g Regelmatig geobserveerd worden en feedback krijgen 34.1 164 

h Video-opnamen maken van elkaar in de groep en die samen 

bespreken 
9.7 165 

i De pedagogische doelen van het werk en de omgang met kinderen 

bespreken   
81.0 163 

j De educatieve doelen van het werk en de stimulering van kinderen 

bespreken 
83.4 163 

 

 

Contact met voorschoolse voorzieningen 

 

V18a Hoe vaak heeft u contact met voorschoolse voorzieningen? (kolom %) 

Nooit (door naar vraag 19) 9.1 

Soms 53.7 

Systematisch 37.2 

n 164 
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V18b    Kunt u hieronder apart voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aangeven 

hoe vaak u contact heeft over de volgende onderwerpen? (kolom %) 

Hoe vaak heeft u contact over de ontwikkeling van kinderen die u binnenkrijgt uit 

de instelling? (kolom %) 

De ontwikkeling van kinderen die u binnenkrijgt uit deze 

instelling 

Peuterspeel

-zaal 

Kinderdag- 

verblijf 

Nooit 2.6 57.9 

Soms 33.8 28.6 

Systematisch 63.3 13.5 

n 151 126 

 

De (mogelijke) afstemming van de pedagogische aanpak 
Peuterspeel-

zaal 

Kinderdag-

verblijf 

Nooit 17.8 72.4 

Soms 54.8 19.5 

Systematisch 27.4 8.1 

n 146 123 

 

 

Gebruik leerling volgsysteem / evaluatie van het onderwijsaanbod 

 

V19a Welke instrumenten worden in de kleutergroepen gebruikt om de ontwikkeling van 

de kinderen te volgen? (rij %) 

 
 

Nooit 
Soms 

Systema-

tisch 

 

n 

een observatiesysteem om gedrag te observeren 10.0 19.4 70.6 160 

toetsen om de taalontwikkeling van de kinderen                

te volgen 
0.6 1.2 98.2 166 

toetsen om de rekenontwikkeling van de kinderen             

te volgen 
0.6 1.2 98.2 163 

instrumenten om de sociaal-emotionele ontwikkeling      

van de kinderen te volgen 
6.9 18.2 74.8 159 

instrumenten om de cognitieve ontwikkeling van de 

kinderen te volgen 
5.0 17.6 77.4 159 
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V19b Gebruikt u een leerlingvolgsysteem (kolom %) 

Ja, het leerlingvolgsysteem van het Cito 55.2 

Ja, een volgsysteem verbonden aan het vve-programma in de 

kleutergroepen 
7.9 

Ja, een ander leerlingvolgsysteem. elders ontwikkeld 9.7 

Ja, een eigen systeem van de school 4.8 

Ja, een combinatie van verschillende systemen 21.2 

Nee (ga door naar vraag 20) 1.2 

n 165 

 

 

V19c Is dit een apart systeem voor de kleutergroepen of wordt dit volgsysteem ook in de 

rest van de school gebruikt? (kolom %) 

We hebben een apart volgsysteem voor de kleutergroepen 37.3 

We hebben één volgsysteem voor de hele school 62.7 

n 158 

 

 

V19d Waarvoor wordt het leerlingvolgsysteem in de kleutergroepen gebruikt? 

 % Ja n 

Om risicoleerlingen te signaleren 93.2 162 

Om het effect van handelingsplannen vast te stellen 86.1 158 

Om het onderwijs voor de groep vast te stellen/te plannen 72.8 158 

Voor de evaluatie van het onderwijsaanbod (als feed-back op mijn 

eigen aanpak: wat werkt. wat werkt niet bij deze groep. bij dit thema. 

etc.) 

72.9 155 

Voor het rapport (om ouders inzicht te geven in de vorderingen van 

hun kind) 
88.9 162 

Om te bespreken met collega’s. in het team en/of met de directie 86.6 157 

Voor de inspectie. om de kwaliteit van ons onderwijs te laten zien 96.2 158 

Voor het vaststellen van het schoolbeleid 68.6 153 
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V20 Zijn er voor de kleutergroepen doelen vastgesteld voor de overgang naar groep 2 

ten aanzien van: 

 %Ja n 

De taalontwikkeling 81.2 165 

Rekenvaardigheden 80.7 166 

De sociaal-emotionele ontwikkeling 67.3 165 

 

 

V21a  Zijn er minimumdoelen vastgesteld voor zwakke leerlingen? 

 % Ja n 

 50.0 160 

 

 

V21b  Zijn er aanvullende doelen voor (zeer) goede leerlingen? 

 % Ja n 

 36.0 164 

 

 

Relatie met de ouders 

 

V22 Op welke manier heeft u contact met de ouders van de kinderen in uw groep? (rij %) 

1 = dit is niet het geval                     3 = dit doen we systematisch 

2 = dit doen we soms/incidenteel 

 1 2 3 n 

a We benutten het brengen en halen voor contact met de ouders 1.2 21.7 77.1 166 

b We houden oudergesprekken/10-minutengesprekken 0 1.2 98.8 168 

c We leggen systematisch huisbezoek af bij alle kinderen 43.2 24.3 32.5 169 

d Ouders krijgen suggesties en materialen voor activiteiten thuis 6.0 58.1 35.9 167 

e We verwijzen zonodig naar specifieke remediërende 

programma;s. zoals fysiotherapie. logopedie. medische zorg. 

maatschappelijk werk. jeugdzorg 

0 38.0 62.0 171 

f We gebruiken observatiegegevens (ontwikkelingsgegevens over 

de kinderen) voor de contacten met ouders 

2.4 27.8 69.8 169 

g We organiseren themabijeenkomsten voor ouders 21.1 43.3 35.7 171 

h We zetten buurtmoeders/assistenten in voor de contacten met 

ouders 

78.7 11.8 9.5 169 

i We bieden zonodig speciale ouder- of gezinsprogramma’s aan 68.5 20.8 10.7 168 

j We verwijzen ouders zonodig naar een instelling waar ouder- of 

gezinsprogramma’s worden uitgevoerd 

18.9 63.3 17.8 169 
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Persoonlijke gegevens 

 

V23a Ik ben een: (kolom %) 

Man 2.4 

Vrouw 97.6 

n 169 

 

 

V23b Hoe lang (aantal jaar) heeft u ervaring in het geven van onderwijs aan de groepen 

1 en/of 2? 

 Min Max M SD n 

 0 42 15.31 12.2 170 

 

 

Scholing / professionalisering 

 

V24 Heeft u de laatste vijf jaar scholing gevolgd (of coaching gekregen) die was gericht 

op  

 % Ja n 

Cognitieve problemen/verschillen 61.9 160 

Sociaal emotionele problemen 56.3 160 

Gedragsproblemen 57.6 158 

Klassenmanagement 61.1 157 

Werd er in die scholing of coaching gebruik gemaakt van school/video-

interactiebegeleiding? 
38.0 163 

 
 



 

111 

 

 

Recent uitgegeven Kohnstamm Instituut rapporten 

883 Heemskerk, I.M.C.C., Sligte, H. 

 e-Learning Educatieve CoAssistenten. 

882 Pater, C.J., Sligte, H., Eck, E. van 

 Verklarende evaluatie. Een methodiek. 

879 Boogaard, M., Daalen-Kapteijns, M.M. van. 

 Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland. 

878 Heemskerk, I.M.C.C., Eck, E. van., Kuiper, E., Volman, M. 

 Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het vo. 

877 Veen, A., Veen, I. van der, Heurter, A.M.H., Ledoux, G., Mulder, L., Paas, 

 T., Leseman, P., Mulder, H., Verhagen, J., Slot, P. 

 Pre-COOL cohortonderzoek. Technisch rapport tweejarigencohort, 

 eerste meting    2010 – 2011. 

876 Ledoux, G., Eck, E. van, & Roeleveld, J. 

 Achterblijvende onderwijsresultaten in het basisonderwijs van Almere. 

875 Ledoux, G., Eck, E. van, & Roeleveld, J. 

 COOLspeciaal  Technisch rapport meting schooljaar 2010/2011. 

874 Veen, A., Veen, van der I., Driessen, G., m.m.v. Felix, C., Elshof, D.P. 

 Het bereik van allochtone kinderen met Voor- en Vroegschoolse 

 Educatie. 

873 Glaudé, M.,  Eck van, E., Voncken E.  

 De praktisch-concrete leerroute van het Vakcollege. 

872 Glaudé, M.,  Eck van, E. 

 Lesgeven aan leerlingen op mbo-niveau 1 en 2. 

 

 

Deze rapporten zijn te bestellen via: secr@kohnstamm.uva.nl  

Voor meer informatie, zie; http://www.kohnstamminstituut.uva.nl 

mailto:secr@kohnstamm.uva.nl


Kohnstamm Instituut UVA bv
Postbus 94208

1090 GE Amsterdam
T 020 5251226

www.kohnstamm instituut.uva.nl

Pre-COOL
cohortonderzoek
Technisch rapport
vierjarigencohort eerste meting 2009-2010

ANNEMIEK VEEN
INEKE VAN DER VEEN
ANNA HEURTER
TINEKE PAAS

PR
E-C

O
O

L C
O

H
O

R
TO

N
D

ER
zO

EK
 T

EC
H

N
ISC

H
 R

A
PPO

R
T V

IER
jA

R
IG

EN
C

O
H

O
R

T, EER
ST

E M
ETIN

G
 2009-2010

K
O

H
N

STA
M

M
 IN

STIT
U

U
T

880




