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LEESWIJZER 
Deze (tussen-)rapportage is geschreven voor beleidsadviseurs en bestuurders van gemeenten én 
(vertegenwoordigers van) bestuurders van scholen voor primair onderwijs. In dit document wordt 
een handreiking en een onderbouwing gegeven voor het formuleren van concrete doelstellingen met 
betrekking tot het vergroten van kansengelijkheid binnen de gemeente.  

De notitie start met een samenvatting van de doelstellingen zoals deze elders in de notitie uitge-
werkt en onderbouwd wordt.  

Het eerste hoofdstuk betreft een uitwerking van de relatie tussen kansenongelijkheid het ontwik-
kelen van basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotionele vaardighe-
den. Hieruit vormen zich drie centrale doelstellingen die richting geven aan het bestrijden van de 
effecten van kansenongelijkheid:  

- Elke leerling verlaat het onderwijs geletterd en gecijferd.  
- Elke leerling krijgt het vervolgonderwijs dat past bij zijn/haar talenten.  
- Elke leerling kent zichzelf en heeft geleerd zelfstandig keuzes te maken.  

In het tweede hoofdstuk wordt de huidige situatie in kaart gebracht met betrekking tot kansen-
ongelijkheid. Op het niveau van de gemeente, de scholen en op het niveau van de wijken en 
buurten. 

Het derde hoofdstuk is gereserveerd voor het concretiseren en cijfermatig onderbouwen van de 
drie gekozen doelstellingen. Voor elk van de drie doelstellingen wordt de relatie uitgewerkt met 
het hoofdthema (het doorbreken van kansenongelijkheid). Vervolgens wordt de huidige situatie 
in beeld gebracht én een geconcretiseerde ambitie geformuleerd.  

In het vierde hoofdstuk wordt aangesloten bij de vier thema’s die zichtbaar zijn geworden na de 
gesprekken met de ruim tachtig scholen die deel uitmaken van het netwerk van Kansen4Kin-
deren. Vanuit een met cijfers onderbouwde analyse worden aanbevelingen gedaan over hoe kan 
worden samengewerkt om de effecten van kansenongelijkheid te reduceren door op elk van de 
thema’s te streven naar de nuloptie: geen kind buiten de boot te laten vallen.  

In het vijfde hoofdstuk wordt de relatie gelegd tussen (het doorbreken van) kansenongelijkheid 
en de (intensiteit en omvang van de) inzet van jeugdhulp.  

Zowel op internet als binnen publicaties van overheden, onderzoeksinstituten en het CBS worden 
begrippen ‘laaggeletterdheid’, ‘ontbrekende basisvaardigheden’, ‘onderwijsachterstanden’ en ‘kansen-
ongelijkheid’ gehanteerd voor hetzelfde fenomeen en zijn dan voorzien van dezelfde definitie. Als ge-
bruik gemaakt wordt van bronnen waar voor het begrip ‘kansenongelijkheid’ een andere term wordt 
gebruikt (maar deze wel refereert aan hetzelfde fenomeen/dezelfde definitie), dan wordt deze term 
niet aangepast. 

De in de notitie opgenomen tabellen en cijfers zijn samenvattingen van de overzichten die opgeno-
men zijn in de bijlagen. Anders dan normaal gesproken het geval is, vormt de notitie een toelichting 
en verklaring van de bijlagen, die daarmee feitelijk de kern van deze rapportage vormen. In de 
tweede helft van 2023 zal de rapportage (met de dan geldende cijfers) nogmaals aangeboden worden 
aan de gemeente. Die rapportage vormt dan tevens de afsluiting van het project Kansen4Kinderen. 
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SAMENVATTING GELIJKE KANSEN AGENDA 
 
Samenvatting 
In het voorwoord is aangegeven dat deze tussenrapportage is ontwikkeld met als doel te komen tot 
een onderbouwing van doelstellingen met betrekking tot het terugdringen van kansenongelijkheid 
binnen de gemeente Emmen. Ten behoeve van de daarvoor noodzakelijke afstemming tussen ge-
meente en onderwijs zal in deze notitie toegewerkt worden naar een onderbouwing en invulling van 
een aantal concrete doelstellingen (een gelijke kansen agenda), waarvan in deze samenvatting een 
overzicht wordt gegeven.  
 
 
Centrale doelstellingen 
De centrale doelstelling van Kansen4Kinderen luidt als volgt: 

- Het ontwikkelen van een situatie waarin uitwisselen en leren van elkaar een regulier en ge-
waardeerd onderdeel wordt van de samenwerkingscultuur. 

- Het realiseren van een leer- en leefomgeving die tot maximalisatie van de mogelijkheden van 
talentontwikkeling leidt.  

Het tweede deel is als volgt geoperationaliseerd: 

1. Elke leerling verlaat het onderwijs geletterd en gecijferd.  
2. Elke leerling krijgt het vervolgonderwijs dat past bij zijn/haar talenten.  
3. Elke leerling kent zichzelf en heeft geleerd zelfstandig keuzes te maken.  

De (geconcretiseerde) doelstelling voor deze uitgangspunten is als volgt geformuleerd: 

Voor alle kinderen in die zich bevinden in de doelgroep van Kansen4Kinderen geldt dat hun kans 
op optimale talentontwikkeling overeenkomt met die van de groep die zich op dit moment in het 
kwintiel boven hen bevindt. 

Het behalen van deze doelstelling zal erin resulteren dat voor alle leerlingen de kans op ongelijke 
kansen met twintig procent afneemt en dat zich geen enkel kind qua kansenprofiel meer in het rode 
deel bevindt. 

 

Doelstellingen met betrekking tot basisvaardigheden 
Elke leerling verlaat het onderwijs geletterd en gecijferd: 

- Geen enkele leerling verlaat de school zonder het referentieniveau van 1F behaald te heb-
ben.   

- Alle scholen bereiken een uitstroom op het referentieniveau 2F wat twee decielen hoger ligt 
dan wat op grond van hun schoolweging verwacht zou worden. 

 

Elke leerling krijgt het vervolgonderwijs dat past bij zijn/haar talenten.  

- In de eindadviezen van alle leerlingen is tenminste het bij het niveau van hun eindtoets be-
horende advies opgenomen.  

- De eindadviezen voor vwo t/m het gecombineerde advies havo/vmbo-(g)t komen overeen 
met de geformuleerde ambities voor de uitstroom op 2F.  
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Elke leerling kent zichzelf en heeft geleerd zelfstandig keuzes te maken: 

- Het sociaal emotioneel leren is geïntegreerd in het lesprogramma van de school. 
- Er sprake is van partnerschap met ouders. Dit betekent ondermeer dat alle besluiten 

rondom een leerling worden besproken met de leerling en zijn/haar ouders. 

Doelstellingen op de thema’s van Kansen4Kinderen 
Samen4Kansen 

Elke school de wijze waarop het educatieve partnerschap wordt vormgegeven systematisch uitge-
werkt, waarbij tenminste de volgende elementen een plek hebben gekregen: 

- Uitwisseling tussen school, ouders en leerling over hoe de leerling zich thuis, op school en 
buiten school ontwikkelt. 

- Afstemming van de wijze waarop leraren en ouders de leerling in die ontwikkeling kunnen 
steunen. 

- Facilitering van school naar ouders (en van ouders naar school!) om de leerling thuis en op 
school goed te kunnen begeleiden.  

Kansrijk Beginnen 

- Er is een tussen onderwijs en gemeente overeengekomen definitie geformuleerd voor de 
‘doelgroepkinderen/doelgroepgezinnen’ van de VVE. 

- Gemeente en scholen hanteren een op elkaar afgestemd aanbod voor VVE 
- Van elk gezin is direct na de geboorte van een kind de taalcultuur vanuit een vertrouwensre-

latie in beeld gebracht 
- Er wordt in overleg met en samen met ouders systematisch getoetst of kinderen in vol-

doende mate toekomen aan het ontwikkelen van de basisvaardigheden 
- Alle kinderen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning zijn in beeld en maken ge-

bruik van die ondersteuning 
- Elk kind heeft bij aanvang van het basisonderwijs de beschikking over de basisvaardigheden 

(taal en sociaal-emotioneel) die passend zijn bij zijn leeftijd 

Kansrijk Opgroeien 

- Alle kinderen kunnen deelnemen aan sport- en/of cultuuractiviteiten en maken daar ook ge-
bruik van 

- Geen enkel kind ondervindt in zijn deelname aan schoolactiviteiten nadeel van armoedepro-
blematiek in zijn/haar gezin van herkomst. 

Kansrijk Kiezen 

- Er zijn waar mogelijk verlengde brugklassen ontwikkeld, zodat het keuzemoment voor het 
bepalen van het type vervolgonderwijs kan worden uitgesteld 

- Er wordt bij twijfel gebruik gemaakt van gemengde adviezen, die (waar nodig met ondersteu-
ning van de gemeentelijke voorzieningen) besproken worden met ouders 
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1. KANSENONGELIJKHEID 
1.1. Kansen4Kinderen 
Het project Kansen4Kinderen heeft als doel bij te dragen aan een samenleving waarin elk kind een 
eerlijke kans krijgt om zijn/haar talent tot ontwikkeling te brengen. Onafhankelijk van de plek waar 
zijn/haar wieg gestaan heeft. Dit doel is uitsluitend te realiseren als alle betrokken partijen samen op-
trekken en successen worden gedeeld. De doelstelling van Kansen4Kinderen is daarom als volgt geo-
perationaliseerd1: 

- Het ontwikkelen van een situatie waarin uitwisselen en leren van elkaar een regulier en ge-
waardeerd onderdeel wordt van de samenwerkingscultuur. 

- Het realiseren van een leer- en leefomgeving die tot maximalisatie van de mogelijkheden van 
talentontwikkeling leidt.  

Het bestrijden van de situatie van (overerfbare) kansenongelijkheid is een speerpunt van overheids-
beleid, waarbij samenwerkingspartners als onderwijs en kinderopvang onontbeerlijk zijn. Gemeenten 
hebben op het punt van het bestrijden van kansenongelijkheid een centrale rol toebedeeld gekregen. 

 

1.2. Probleemstelling 
De twee dimensies van kansenongelijkheid zijn armoede en laaggeletterdheid. De eerste factor gaat 
over het ontbreken van de de middelen om mee te doen in de maatschappij en de tweede factor 
over het ontbreken van de vaardigheden. Kinderen die opgroeien in gezinnen waar sprake is ar-
moede en/of laaggeletterdheid hebben vervolgens een veel grotere kans zelf ook weer in armoede 
op te groeien en/of laaggeletterd te worden. En daarmee hebben ook de kinderen van deze kinderen 
weer een grotere kans in armoede op te groeien en/of laaggeletterd te worden. Het doorbreken van 
kansenongelijkheid kan door het bestrijden van armoede én door het bestrijden van laaggeletterd-
heid (i.c. het investeren in basisvaardigheden en eerlijke onderwijskansen).  

Het probleem van laaggetterdheid is groot in Nederland: ruim twaalf procent van de Nederlandse 
bevolking is laaggeletterd2. Achter dit cijfer gaat veel persoonlijk leed schuil. Want laaggeletterde Ne-
derlanders kunnen minder meedoen in Nederland, zijn vaker inactief, doen minder vrijwilligerswerk 
en worden belemmerd in hun zelfredzaamheid. Laaggeletterde Nederlanders hebben gemiddeld ze-
ventien jaar langer een slechtere gezondheid dan geletterde Nederlanders en leven gemiddeld zeven 
jaar korter. Armoede en laaggeletterdheid gaan hand in hand: 

- Laaggeletterden zijn drie keer zo vaak afhankelijk van een uitkering als niet-laaggeletterden.  
- De kans om ten minste één jaar onder de armoedegrens te leven, is onder laaggeletterden 

ruim twee keer zo groot als onder niet-laaggeletterden. 
- Laaggeletterden zijn ruim twee keer zo vaak langdurig arm (langer dan drie jaar) als niet-

laaggeletterden. 
- Laaggeletterden zijn oververtegenwoordigd onder mensen die zich aanmelden bij schuld-

hulpverlening3. 

 
1 Als afgeleide doelstelling is het verminderen van de noodzaak tot benutting van jeugdhulp gedefinieerd, omdat dit als 
logische uitkomst van de twee bovenstaande doelstellingen gezien wordt.  
2 Zowel op internet als binnen publicaties van overheden, onderzoeksinstituten en het CBS worden begrippen ‘laaggeletterdheid’, 
‘ontbrekende basisvaardigheden’, ‘onderwijsachterstanden’ en ‘kansenongelijkheid’ gehanteerd voor hetzelfde fenomeen en de-
zelfde groep mensen (en zijn dan voorzien van dezelfde definitie). Als gebruik gemaakt wordt van bronnen waar voor het begrip 
‘kansenongelijkheid’ een andere term wordt gebruikt (maar deze wel refereert aan hetzelfde fenomeen/dezelfde definitie), dan 
wordt deze term niet aangepast.  
3 Diverse bronnen in: Stichting Lezen en Schrijven, Feiten en cijfers laaggeletterdheid, 2018 
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Laaggeletterdheid en armoede van volwassenen hebben grote impact op hun kinderen. Kinderen van 
laaggeletterde ouders trekken vrijwel altijd aan het kortste eind. Niet omdat er minder van hen ge-
houden wordt, maar omdat er geen geld is voor nieuwe kleding, een sport- of muziekclub, de moge-
lijkheid ontbreekt om rustig huiswerk maken en er geen geld is voor extra ondersteuning op school-
vaardigheden. Als deze kinderen desondanks een goede score halen op hun eindtoets, krijgen ze als-
nog bovengemiddeld vaak een lager schooladvies dan kinderen uit rijkere milieus met dezelfde sco-
res. Kinderen van laaggeletterde ouders hebben daardoor een grotere kans zelf ook laaggeletterd te 
worden.  

 

1.3. Basisvaardigheden  
Basisvaardigheden zijn al die (leerbare) vaardigheden die noodzakelijk zijn om volwaardig deel te 
kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Het (aan-)leren van voldoende basisvaardigheden is 
de eerste en belangrijkste voorwaarde voor het doorbreken van kansenongelijkheid. De Inspectie On-
derwijs verwoordde dit als volgt: 

De beste bijdrage die het onderwijs kan leveren aan het taaie vraagstuk van kansenongelijkheid is 
ervoor te zorgen dat alle leerlingen voldoende toegerust de maatschappij instappen. Daarvoor zijn 
reken-, taal- en burgerschapscompetenties essentieel. Onvoldoende toerusting op deze punten ver-
oorzaakt niet alleen persoonlijk leed in iemands leven, de optelsom ervan is een groeiende groep 
Nederlanders die niet mee kan doen, zich buitengesloten voelt of het eigen leven moeilijk op orde 
krijgt. Dat veroorzaakt ook veel schade voor de kwaliteit van onze samenleving - we zijn daar nu al 
dagelijks getuige van. Voldoende toerusting bieden, dat is de kernfunctie van het onderwijs4.  

De belangrijkste basisvaardigheden liggen op het gebied van taal en rekenen, digitale vaardigheden 
en sociale vaardigheden (waaronder probleemoplossend vermogen). Voor het vervolg van het project 
wordt voor wat betreft de operationalisatie van de oorspronkelijke projectdoelstelling met betrekking 
tot de talentontwikkeling aangesloten bij de doelstellingen (‘opgaven’) die in het recent uitgebracht 
rapport van de Inspectie Onderwijs geformuleerd zijn5: 

- Elke leerling verlaat het onderwijs geletterd en gecijferd.  
- Elke leerling krijgt het vervolgonderwijs dat past bij zijn/haar talenten.  
- Elke leerling kent zichzelf en heeft geleerd zelfstandig keuzes te maken.  

Het aanleren van deze basisvaardigheden is het resultaat van een proces van interactie tussen het 
kind, het gezin/de buurt waarin een kind opgroeit en de school die een kind bezoekt. Een opgelopen 
achterstand in deze basisvaardigheden wordt daarom niet gezien als een kenmerk van het kind, 
maar als een gevolg van een onvoldoende aansluiting van de ontwikkelcontext (gezin, buurt, kindcen-
trum, school, etc.) op de ontwikkelpotentie van het kind. 

 
1.4. Doelgroep 
Hoewel van laaggeletterdheid strikt genomen pas vanaf zestienjarige leeftijd gesproken kan worden, 
is het pas vanaf die leeftijd inzetten van maatregelen ‘dweilen met de kraan open’. Ruim 17,9 procent 
van de jongeren verlaat het onderwijs met een achterstand in basisvaardigheden6. Deze jongeren 
lopen een grote kans de volgende generatie van laaggeletterden te worden.  

 
4 Inspectie onderwijs, De staat van het onderwijs, 2022 
5 Inspectie onderwijs, De staat van het onderwijs, 2022 
6 Stichting Lezen en Schrijven, Feiten en cijfers laaggeletterdheid, 2018 
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Een belangrijk argument om vroegtijdig te investeren in basisvaardigheden ligt in het te verwachten 
maatschappelijk rendement bij vroegtijdig interveniëren. In een omvangrijk onderzoek van Carneiro 
en Heckman naar het rendement van maatschappelijke investeringen in de jeugd werd geconclu-
deerd dat investeringen op jonge leeftijd vele malen rendabeler zijn dan investeringen op latere leer-
tijd: 

 

Deze bevindingen worden bevestigd door recent onderzoek van zowel de SER (2020) als het CPB 
(2020). In deze onderzoeken wordt erop gewezen dat achterstanden die pas bij de start van het basis-
onderwijs worden opgepakt niet of slechts zeer gedeeltelijk ingehaald worden: 
 

Kinderen met een lagere sociaaleconomische achtergrond beginnen al op zeer jonge leeftijd met 
een achterstand in vaardigheden en halen deze achterstand niet in. Deze verschillen liggen zowel 
op het terrein van de cognitieve als van de niet-cognitieve vaardigheden en zijn vaak al meetbaar 
op tweejarige leeftijd. Met name de achterstand in taal- en rekenvaardigheid naar sociaalecono-
mische achtergrond is significant en stabiel gedurende de schooltijd7.  

Kansen4Kinderen heeft zich vanaf de start van het project met name gericht op basisscholen, omdat 
de school samen met het gezin de belangrijkste plek is waar kinderen tot ontwikkeling komen. Dat 
het belangrijk is met de ontwikkeling van deze vaardigheden al te starten vóórdat kinderen naar het 
basisonderwijs gaan blijkt uit een recent onderzoek van het Cultureel Plan Bureau:8 

 
‘Al voordat kinderen naar de basisschool gaan, vinden we meetbare en aanhoudende verschillen 
in vaardigheden tussen de verschillende sociaaleconomische groepen in Nederland. Kinderen van 
ouders met een lager inkomen of opleidingsniveau presteren minder goed op het gebied van taal 
en rekenen dan kinderen van ouders met een hoger inkomen of opleidingsniveau. Deze verschillen 
verdwijnen niet gedurende hun jeugd en schooltijd. Een vroege achterstand in vaardigheden heeft 
negatieve gevolgen voor de langere termijn. De relatieve prestaties in de vroege jeugd zijn medebe-
palend voor iemands latere arbeidsmarktkansen. 

 
7 CPB, Ongelijkheid van het jonge kind, 2020 
8 CPB, Ongelijkheid van het jonge kind, 2020 
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Ook gedurende het project is steeds duidelijker geworden dat de periode voorafgaand aan de basis-
schoolperiode van cruciaal belang is voor de kans op succes bij het realiseren van de projectdoelstel-
lingen. In het vervolg van het project wordt de focus daarom verbreed naar de leeftijdscategorie van 
nul tot en met twaalf jaar.  
 
1.5. Aanpak 
In het project Kansen4Kinderen wordt ontwikkeld én samengewerkt vanuit de gedeelde overtuiging 
effectieve oplossingen niet kunnen worden voorgeschreven maar gevonden worden door uitwisse-
ling en het delen van ervaringen. Om die reden zet het project zich in om een situatie te ontwikkelen 
waarin dit uitwisselen en leren van elkaar een regulier en gewaardeerd onderdeel wordt van de sa-
menwerkingscultuur.  

Het zoeken naar effectieve oplossingen vormt daarbij een iteratief proces dat zich kenmerkt door 
voortdurend toetsen en bijsturen. Daarbij worden de regels van het oplossingsgerichte werken ge-
hanteerd:  

- Als iets (beter) werkt, doe er dan meer van  
- Als iets niet werkt, stop er dan mee en doe iets anders 
- Als iets werkt leer het dan aan en van de ander 
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2. KANSENONGELIJKHEID IN EMMEN 
2.1. Kansenongelijkheid en onderwijsachterstanden 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek spreekt van een onderwijsachterstand9 als leerlingen door on-
gunstige omgevingskenmerken slechter presteren op school dan ze bij een gunstigere situatie zou-
den kunnen. Ook het CBS ziet een onderwijsachterstand dus als (een gevolg van) een kenmerk van de 
omgeving en niet als een kenmerk van een leerling. Het CBS drukt de mate waarin sprake is van om-
gevingsfactoren die van invloed zijn op het ontstaan van onderwijsachterstanden uit door middel van 
een ‘weging’, waarbij een hogere weging duidt op een hogere kans op het oplopen van onderwijsach-
terstanden onder de leerlingenpopulaties van scholen. De weging is gebaseerd op vier omgevingsfac-
toren van de leerling:10 

- Opleidingsniveau beide ouders 
- Land van herkomst van beide ouders 
- Verblijfsduur van de moeder in Nederland 
- Gezin in schuldsanering (ja/nee) 

 
Het CBS hanteert naast de vier bovenstaande kenmerken nóg een factor voor het bepalen van het 
risico op onderwijsachterstanden, namelijk het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op 
school. Deze specifieke factor is gekozen omdat deze sterk blijkt te correleren met het verwachtings-
niveau van de leerkrachten van de school. Deze factor is dus niet een omgevingskenmerk van het ge-
zin, maar een kenmerk van de school.  

 
2.2. Kansenongelijkheid op gemeenteniveau 
Voor elke school in Nederland heeft het CBS op basis van de bovenstaande factoren een schoolwe-
ging berekend. De lijst met scholen in Nederland kan gesorteerd worden naar de hoogte van de we-
ging en dan onderverdeeld worden in tien groepen met daarin evenveel scholen. Aan de randen van 
elke groep kan dan een afkapwaarde worden afgelezen. De groep met de laagste wegingscijfers (met 
afkapwaardes die lopen van 19,07 tot 25,27) heeft qua startkansen de beste uitgangspositie. Deze 
leerlingen hebben hoogopgeleide ouders met een bovenmodaal inkomen. Elke school in Emmen kan 
op basis van zijn weging ingedeeld worden in één van de tien groepen. Dit geeft over de gemeente 
Emmen het volgende beeld: 

 

 
9 Het begrip onderwijsachterstand wordt op dezelfde wijze gemeten als kansenongelijkheid, laaggeletterdheid of achterstand in 
basisvaardigheden. Deze begrippen zijn dan ook onderling inwisselbaar.  
10 Deze zijn dezelfde als die op basis waarvan de verdeling van de Rijksmiddelen voor Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbe-
leid (GOAB) wordt gerealiseerd 

Landelijke verdeling
Percentiel Van Tot Kansenongelijkheid

1 19,07 25,27
2 25,27 27,17
3 27,18 28,23
4 28,23 29,09
5 29,09 29,82
6 29,83 30,65
7 30,65 31,59
8 31,59 33,05
9 33,06 35,92

10 35,92 41,36

Emmen
Feitelijke 
aantallen

20% 0% 0

20% 13% 1.075

20% 35% 2.806

7.965

20% 17% 1.339

20% 34% 2.745
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De conclusie is dat in Emmen bijna 2,5 keer zoveel van de scholen scoren aan de ongunstige kant van 
het Nederlands gemiddelde op kansengelijkheid. Er zijn geen scholen die scoren in het meest gun-
stige kwintiel en slechts zes van de 55 scholen scoren in het op één na gunstige kwintiel qua kansen-
gelijkheid. Overall is de kans op het niet (kunnen) realiseren van alle aanwezige talenten voor Em-
mense kinderen extreem veel groter dan gemiddeld in Nederland het geval is.  

 
2.3. Kansenongelijkheid op de scholen 
Voor het adequaat aanpakken van de ongelijke kansen geven de cijfers op het aggregatieniveau van 
een gemeente onvoldoende informatie. Het realiseren van eerlijke kansen voor alle kinderen gebeurt 
binnen scholen en wijken/buurten en het is dan ook belangrijk om de scholen en wijken in beeld te 
hebben. De scholen met leerlingpopulaties met het grootste risico op het oplopen van achterstanden 
in de gemeente Emmen zijn de volgende11: 

 

 

 
11 Een overzicht van alle scholen met hun wegingen bevindt zich in de bijlage.  

Naam Plaats Denom.
Weging 
(gem.) Lln. Perc.

OBS 2 Mr. Vegter Emmen Openbaar 31,69 74 8
OBS De Iemenhof Schoonebeek Openbaar 31,72 157 8
OBS De Dreske Roswinkel Openbaar 31,73 59 8
RKBS Sint Theresia Barger Compascuum Rooms-Katholiek 31,79 113 8
St Henricus-School Klazienaveen Rooms-Katholiek 31,85 228 8
OBS De Viersprong Klazienaveen Openbaar 31,92 219 8
De Bente OBS Emmer Compascuum Openbaar 32,13 140 8
St Franciscus Weiteveen Rooms-Katholiek 32,39 84 8
Pastoor Middelkoopschool Klazienaveen Rooms-Katholiek 32,39 177 8
OBS De Anbrenge Erica Openbaar 32,45 117 8
OBS op 't Veld Emmen Openbaar 32,50 70 8
OBS De Dreef Emmer Compascuum Openbaar 32,64 95 8
RKBS De Banier Zwartemeer Rooms-Katholiek 32,82 127 9
OBS De Bascule Nieuw Amsterdam Openbaar 32,99 298 9
OBS 't Koppel Nieuw Weerdinge Openbaar 33,15 84 9
De Kubus Emmen Openbaar 33,19 342 9
Groen van Prinstererschool Emmen Protestants-Christelijk 33,24 150 9
De Kap Klazienaveen Protestants-Christelijk 33,32 110 9
OBS Dordse Til Nieuw Dordrecht Openbaar 33,53 98 9
OBS De Runde Emmer Compascuum Openbaar 33,75 82 9
OBS De Barg Emmen Openbaar 34,23 79 9
OBS De Meent Emmer Compascuum Openbaar 34,53 86 9
Kristalla Emmen Rooms-Katholiek 34,83 112 9
OBS 't Swarte Meer Zwartemeer Openbaar 34,92 66 9
't Twiespan Emmen Protestants-Christelijk 35,10 178 9
De Bentetop Nieuw Weerdinge Protestants-Christelijk 35,22 87 9
Basisschool Braakhekke Emmer Compascuum Protestants-Christelijk 35,35 55 9
OBS Emmermeer Emmen Openbaar 35,45 69 10
CBS de Zwaluw Zandpol Protestants-Christelijk 36,20 50 10
OBS De Brink Emmen Openbaar 36,70 274 10
St. Frans School Emmen Rooms-Katholiek 36,94 102 10
OBS De Planeet Klazienaveen Openbaar 37,07 26 10
OBS Angelslo Emmen Openbaar 37,60 287 10
OBS De Spil Klazienaveen Openbaar 38,22 44 10
Totaal scholen met hoge weging 4.339
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Dit betreft 34 van de 55 aanwezige basisscholen in Emmen en ruim 54% van de leerlingen binnen het 
basisonderwijs. De leerlingen van bovenstaande scholen hebben een vergrote kans om op termijn 
deel uit te gaan maken van de groep laaggeletterden. Dit betekent niet dat op de andere scholen 
geen leerlingen voorkomen waar sprake is van een vergrote kans op onderwijsachterstand. Op elke 
school kunnen deze leerlingen aanwezig zijn, maar pas bij een meer dan gemiddeld volume worden 
ze (als groep) zichtbaar in de schoolweging.  

 

2.4. Kansenongelijkheid in wijken en buurten 
Scholen voor het primair onderwijs staan in wijken en buurten en worden in vrijwel alle gevallen ook 
(overwegend) bezocht door leerlingen die woonachtig zijn in die wijken en buurten. Voor wijken als 
Barger-Compascuum, Kern Emmen-Noord, Nieuw-Dordrecht en Roswinkel (waar er slechts één 
school is om uit te kiezen) betekent dit dat de populatie in de buurt in belangrijke mate overeenkom 
zal komen met de populatie van de gezinnen waarvan de kinderen naar de school gaan. De ‘weging’ 
van een buurt/wijk zal dan gelijk kunnen worden verondersteld met de schoolweging van de school 
in die wijk12.  

Ook als er meerdere scholen in een wijk staan, kunnen schoolwegingen worden omgerekend naar de 
wijk/buurt waarin de scholen staan. Bij deze omrekening wordt ervan uitgegaan dat de optelsom van 
de populatie van de scholen in een wijk overeenkomt met de populatie van de wijk als geheel.  

Zonder verdere achtergrondinformatie kan bij het formuleren van beleid niet gevaren worden op de 
wijkwegingen. Een wijk als Schoonebeek in de gemeente Emmen heeft bijvoorbeeld een wijkweging 
van 31,34 (zevende deciel) met het volgende beeld: 

 

Deze wijk zit aan het uiteinde van het zevende deciel. Zandpol is echter een school waar veel kin-
deren van buiten deze wijk komen. De school heeft een hoge weging. Als geabstraheerd wordt van 
deze school, dan valt de wijk nog steeds in het zevende deciel, maar dan net op de grens van het 
zesde deciel.  

• Het gemiddelde bruto gezinsinkomen is in deze wijk € 24.800. Dit is relatief hoog. Ter verge-
lijking: in een wijk als Angelso is het gemiddelde bruto gezinsinkomen slechts € 19.400. 

• Voor 18,4% van de inwoners van Schoonebeek geldt dat zij hoog zijn opgeleid (voor Neder-
land is dit 35%), 50,5% heeft een middelbare opleiding genoten (voor Nederland is dit 38%) 
en 31% heeft een laag opleidingsniveau (voor Nederland 27%). Ook weer ter vergelijking met 
een wijk als Angelslo: hier is 52% van de bevolking laag opgeleid en heeft slechts 10,3% een 
hogere opleiding genoten.  

• Ruim acht procent van de wijk bestaat uit immigranten (waarvan 1,85 procent niet-wes-
ters).13 In deze wijk bevinden zich relatief veel nieuwkomers. Mogelijk geldt voor een deel 
van deze inwoners dat zij hoog zijn opgeleid, maar waarvan de opleidingen niet erkend zijn. 

 
12 Er wordt dus geabstraheerd van leerlingen uit andere wijken die scholen in de betrokken wijk bezoeken en/of leerlingen uit de 
betrokken wijk die in andere wijken op school gaan. Dit betekent dat de wegingen van wijken/buurten met de nodige voorzichtig-
heid bekeken moet worden. 
13 Bron: www.allecijfers.nl voor wat betreft de wijkinformatie en de landelijke cijfers uit: https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/on-
derwijs-internationaal/education-at-a-glance/opleidingsniveau-van-de-bevolking 

School Plaats Wijk Buurt Lln. Weging Perc.
CBS De Oliebron Schoonebeek Schoonebeek Schoonebeek 204 29,86 6
OBS De Iemenhof Schoonebeek Schoonebeek Schoonebeek 157 31,72 8
CBS De Zwaluw Zandpol Schoonebeek Zandpol 50 36,20 10
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Een dergelijke factor zou betrokken moeten worden bij het formuleren van het wijkgerichte 
beleid.  

Voor het ontwikkelen van effectief beleid op het gebied van ‘eerlijke kansen’ is het nuttig (en nodig) 
gebruik te maken van meerdere gegevens en daarnaast in gesprek te gaan met bewoners, scholen 
en kindcentra.  

De wijken en buurten in Emmen waar sprake is van een (sterk) verhoogde kans op kansenongelijk-
heid is weergegeven in de volgende tabel: 

 

 

 
  

Plaats Wijk Buurt Aant. Lln. Weging Aant. Sch. Perc.
Roswinkel Roswinkel Roswinkel-Centrum 59 31,73 1 8
Barger Compascuum Barger-Compascuum Barger-Compascuum-Centrum 113 31,79 1 8
Nieuw Amsterdam Nieuw-Amsterdam Nieuw-Amsterdam-Centrum 539 32,29 2 8
Klazienaveen Klazienaveen Klazienaveen-Zuid 770 32,30 5 8
Weiteveen Weiteveen Weiteveen 84 32,39 1 8
Emmer Compascuum Emmer-Compascuum Emmer-Erfscheidenveen 95 32,64 1 8
Klazienaveen Klazienaveen Klazienaveen-Noord 203 32,99 2 9
Emmen Emmermeer Emmermeer 523 33,02 4 9
Emmer Compascuum Emmer-Compascuum Emmer-Compascuum-Centrum 414 33,23 5 9
Emmen Bargeres Bargeres 789 33,26 4 9
Nieuw Dordrecht Nieuw-Dordrecht Nieuw-Dordrecht-Centrum 98 33,53 1 9
Zwartemeer Zwartemeer Zwartemeer-Centrum 193 33,54 2 9
Emmen Emmerhout Emmerhout 454 33,59 2 9
Nieuw Weerdinge Nieuw-Weerdinge Eerste Kruisdiep 171 34,20 2 9
Zandpol Schoonebeek Zandpol 50 36,20 1 10
Emmen Angelslo Angelslo 465 36,64 2 10
Totaal 7.965 55
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3. DOELSTELLINGEN IN CIJFERS 
3.1. Centrale doelstelling 
3.1.1. Een concrete stap in de goede richting 

Voor het vervolg van het project Kansen4Kinderen (en de periode daarna) is de centrale doelstelling 
geoperationaliseerd op basis van de doelstellingen (‘opgaven’) die in het recent uitgebrachte rapport 
van de Inspectie Onderwijs geformuleerd zijn14: 

1. Elke leerling verlaat het onderwijs geletterd en gecijferd.  
2. Elke leerling krijgt het vervolgonderwijs dat past bij zijn/haar talenten.  
3. Elke leerling kent zichzelf en heeft geleerd zelfstandig keuzes te maken.  

De focus ligt daarbij op het verwerven van basisvaardigheden. Deze zijn gedefinieerd als al die (leer-
bare) vaardigheden die noodzakelijk zijn om volwaardig deel te kunnen nemen aan het maatschap-
pelijk verkeer.  

Alleen als in wijken én op scholen ambitieuze doelen worden geformuleerd kunnen leerlingen ont-
snappen aan de fuik van de kansenongelijkheid. Aan de oorzaken van kansenongelijkheid (inkomens-
niveau gezinnen, opleidingsniveau ouders, land van herkomst en verblijfsduur) is voor de kinderen 
waar het nú om gaat weinig te doen. De oplossing moet voor deze groep dus liggen in het bestrijden 
van de effecten van kansenongelijkheid. 

In het begin van deze rapportage zijn de basisscholen in Emmen ingedeeld in kwintielen die lopen 
van donkergroen (de leerlingen met de beste kansen op optimale talentontwikkeling) tot rood (de 
leerlingen met de minste kansen op talentontwikkeling). De weergave van de feitelijke situatie in Em-
men over alle basisscholen is als volgt:  

 

Een eerste geconcretiseerde operationalisatie van de nieuw geformuleerde doelstellingen is de vol-
gende: 

Voor alle kinderen in Emmen die zich bevinden in de doelgroep van Kansen4Kinderen geldt dat 
hun kans op optimale talentontwikkeling overeenkomt met die van de groep die zich op dit mo-
ment in het kwintiel boven hen bevindt.15 

 
14 Inspectie onderwijs, De staat van het onderwijs, 2022 
15 De keuze voor een kwintiel (een verbetering van twintig procent) is een combinatie van ‘ambitieus’ en ‘haalbaar’. Er zijn ook nu 
al scholen die deze norm halen (de norm is dus haalbaar), maar het overgrote deel van de scholen haalt het nog niet (de norm is 
dus ambitieus).  

Landelijke verdeling
Percentiel Van Tot Kansenongelijkheid

1 19,07 25,27
2 25,27 27,17
3 27,18 28,23
4 28,23 29,09
5 29,09 29,82
6 29,83 30,65
7 30,65 31,59
8 31,59 33,05
9 33,06 35,92

10 35,92 41,36

Emmen
Feitelijke 
aantallen

20% 0% 0

20% 13% 1.075

20% 35% 2.806

7.965

20% 17% 1.339

20% 34% 2.745
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Het behalen van deze doelstelling zal erin resulteren dat voor alle leerlingen de kans op ongelijke 
kansen met twintig procent afneemt en dat zich geen enkel kind qua kansenprofiel meer in het rode 
deel bevindt. Het betekent dat de 2.806 leerlingen die nu de minste kansen hebben op optimale ta-
lentontwikkeling (binnen een tussen gemeenten en onderwijs af te spreken tijdsbestek) de kansen 
gaan krijgen die nu gelden voor de 2.745 leerlingen uit het oranje kwintiel, die op hun beurt dan weer 
de kansen hebben die nu gelden voor de 1.339 leerlingen uit het gele kwintiel, etc.  

Het behalen van deze doelstelling zou betekenen dat (binnen een tussen onderwijs en gemeente na-
der af te spreken concreet tijdsbestek) voor alle betrokken kinderen in Emmen geldt dat hun kans op 
optimale talentontwikkeling overeen gaat komen met die van de groep die zich op dit moment in het 
kwintiel boven hen bevindt.  

De feitelijke schoolwegingen in Emmen blijven dan vooralsnog weliswaar hetzelfde, maar het effect 
van die weging verandert en komt er dan als volgt uitzien:  

 

 

Succesvolle implementatie van het bovenstaande doel zal over één generatie ook effect gaan hebben 
over het profiel van de feitelijke situatie in Emmen, omdat daarmee de overerfbaarheid van de kan-
senongelijkheid tenminste ten dele doorbroken zal zijn.  

In het volgende onderdeel van deze rapportage wordt het bovenstaande algemene doel uitgewerkt 
naar meetbare doelstellingen waarover tussen gemeenten en schoolbesturen concrete afspraken 
kunnen worden gemaakt.  

 

3.1.2. De normen van de Inspectie Onderwijs 

In 2009 heeft de commissie Meijerink zogenaamde ‘referentieniveaus’ beschreven voor taal en reke-
nen16. Referentieniveaus zijn beschrijvingen van de benodigde vaardigheden op het gebied van taal 
en rekenen bij de verschillende overgangsmomenten in het onderwijs. De commissie Meijerink on-
derscheidde ‘fundamentele niveaus’ (waar elke leerling die een bepaald type onderwijs verlaat aan 
zou moeten voldoen) en ‘streefniveaus’ waar scholen bij de inrichting van hun onderwijs naar zouden 
moeten streven. In een schema ziet dit er als volgt uit17: 

 
16 Meijerink, H.P., Referentiekader taal en rekenen, 2009 
17 Illustratie afkomstig van: https://wij-leren.nl/referentieniveau.php 

Effecten van kansenongelijkheid (streefnivo)

Emmen
Percentiel Van Tot Huidige verhoudingen

1 19,07 25,27
2 25,27 27,17
3 27,18 28,23
4 28,23 29,09
5 29,09 29,82
6 29,83 30,65
7 30,65 31,59
8 31,59 33,05
9 33,06 35,92

10 35,92 41,36

7.965

Emmen
Streefnivo

34% 35% 2.806

35% 0% 0

13% 17% 1.339

17% 34% 2.745

Streefnivo 
leerlingen

0% 13% 1.075
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Voor het basisonderwijs wordt gewerkt met drie niveaus: 

1. 1F: dit is het (fundamentele) taal- en rekenniveau dat alle kinderen aan het einde van de ba-
sisschool minimaal zouden moeten beheersen.  

2. 2F: dit is het niveau op taalvaardigheid dat een basisschool idealiter zou moeten behalen 
voor het overgrote deel van haar leerlingen. 

3. 1S: dit is met 2F vergelijkbare hogere niveau voor rekenvaardigheid.  

In groep 6 krijgen alle leerlingen een toets. Op dat moment is er een eerste indicatie op welk eindni-
veau leerlingen het basisonderwijs zullen gaan verlaten als er niets verandert. In de huidige situatie 
worden twee normen gehanteerd om te beoordelen in hoeverre een school succesvol is in het beha-
len van het gewenste referentieniveau door haar leerlingen:  

• De eerste norm is een vergelijking met een statische norm die bestaat uit zogenaamde sig-
naleringswaarden. Medio oktober 2019 heeft de inspectie deze signaleringswaarden vastge-
steld. Als een school voor 1F of 1S/2F lager scoort dan die waarde, dan krijgt de school geen 
onvoldoende maar de kwalificatie “geen oordeel”. Dat is dan een signaal voor de inspectie 
om (eventueel) verder onderzoek te doen.  

De signaleringswaarde voor 1F is voor alle scholen 85%. Deze waarde wordt door vrijwel alle 
scholen in Nederland gehaald. Voor 1S/2F is de signaleringswaarde afhankelijk van de 
schoolweging.  

De vastgestelde hoogte van deze signaleringswaarden vervult (als het goed is) geen rol bij 
het formuleren van de ambitie van een school, maar is de absolute bodem die volgens de 
criteria van de Inspectie behaald zou moeten worden.  

• De tweede norm is dynamisch en bestaat uit een vergelijking met scholen die een vergelijk-
bare schoolweging hebben. Op de site www.scholenopdekaart.nl kan voor iedere school 
deze norm worden afgelezen: 
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         Percentage leerlingen dat voldoet aan 1F       Percentage leerlingen dat voldoet aan 2F 

 

 

Deze school scoort op 1F vergelijkbaar als scholen die eenzelfde schoolweging hebben (het verschil is 
0,5%), maar 4,2% minder op het referentieniveau 2F. Het is belangrijk voorzichtig te zijn met dit type 
cijfers en het accent te leggen op het inhoudelijke gesprek erover. Het gaat hier immers om percenta-
ges, zodat het verschil in de vergelijking met de norm veroorzaakt kan worden door de scores van 
slechts één leerling.  

De normen die door de Inspectie worden gehanteerd zijn onvoldoende ambitieus om als streefni-
veau door scholen te worden gehanteerd. In het bovenstaande voorbeeld van scholen-op-de-kaart 
komt een school in beeld waar 6,7% van de leerlingen niveau 1F niet behaalt en de school ook op 2F 
lager scoort dan vergelijkbare scholen. Er gaat op basis hiervan nergens een rood lampje branden, 
omdat deze school (ruim) binnen de marges valt van de Inspectienormen.  

 

3.2. Elke leerling verlaat het onderwijs geletterd en gecijferd 
3.2.1. Kader 

Voor 17,9 procent van de jongeren geldt dat zij het onderwijs verlaten met een achterstand in basis-
vaardigheden. Deze jongeren lopen een grote kans de volgende generatie van laaggeletterden te 
worden. Omdat strikt genomen pas van laaggeletterdheid kan worden gesproken vanaf zestienjarige 
leeftijd is het percentage op die leeftijd gemeten. Er zijn echter meer momenten waarop het risico 
voor het ontwikkelen van achterstanden in basisvaardigheden in beeld komen. Belangrijke momen-
ten zijn de geboorte (kennisname van taalcultuur in het gezin), de op 2,5 jarige leeftijd screening voor 
VVE, de start van het basisonderwijs en het verlaten van het basisonderwijs c.q. de overgang naar het 
voortgezet onderwijs. Opgelopen achterstanden op die momenten leiden te vaak tot een estafette 
waarin bij elke overgang een achterstand wordt doorgegeven en er uiteindelijk bij de finish op zes-
tienjarige leeftijd sprake is van laaggeletterdheid.  

 

3.2.2. Vaststellen van de ambitie  

Er is geen enkele vorm van vervolgonderwijs waar het benodigde taal- en rekenniveau lager is dan 1F. 
Dit niveau vormt het entreeniveau voor het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs. Daar-
mee is dit het minimumniveau en wordt de ambitie voor het referentieniveau 1F voor alle scholen op 
100% is gesteld.  

Eerder in deze rapportage is als algemene doelstelling/ambitie geformuleerd dat “binnen een tussen 
gemeente en onderwijs af te spreken concrete periode voor alle kinderen in Emmen geldt dat hun 
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kans op optimale talentontwikkeling overeenkomt met die van de groep die zich op dit moment in 
het kwintiel boven hen bevindt.”18  

Dat betekent dat de ambitie voor het referentieniveau 2F twee decielen hoger komt te liggen dan de 
norm die is afgeleid van de feitelijke schoolweging van een school. Het normenkader voor de resulta-
ten op 2F wordt daarmee als volgt19:  

 

 

3.2.3. Ongewijzigd beleid 

Jaarlijks verlaten in Emmen rond de 996 leerlingen het basisonderwijs20. Van de vijfenvijftig scholen in 
Emmen halen negen scholen de ambitie voor 1F (100%). De geformuleerde ambitie op 2F wordt door 
vijf van de vijfenvijftig scholen (volledig) behaald. 

Als er niets anders wordt gedaan dan wat nu al gedaan wordt (ongewijzigd beleid) zullen van de hui-
dige groep leerlingen jaarlijks gemiddeld 51 leerlingen uitstromen onder het niveau van 1F en dus 
onder het instroomniveau van SBAO of praktijkonderwijs. Deze groep maakt een zeer grote kans deel 
uit te gaan maken van de toekomstige groep laaggeletterden. Geëxtrapoleerd over de gehele huidige 
populatie van het basisonderwijs in Emmen is (bij ongewijzigd beleid) de verwachting dat voor 411 
leerlingen in de toekomst deze situatie zal gaan gelden21.  

Van de huidige populatie basisschoolleerlingen geldt voor 678 leerlingen dat ze (gegeven de gestelde 
norm) het voor hen in potentie mogelijke niveau van 2F niet behalen. Dit betekent dat jaarlijks voor 
een populatie van bijna negen procent van de huidige leerlingen geldt (85 leerlingen) dat ze bij uit-
stroom onvoldoende toegerust zullen zijn om in te stromen in het onderwijsniveau dat zij (op basis 
van de geformuleerde ambitie) zouden moeten kunnen volgen. Deze leerlingen zullen instromen in 
een vorm van vervolgonderwijs die lager is dan op grond van hun capaciteiten passend zou zijn en 
hebben daardoor een verhoogde kans om af te stromen of uit te stromen.  

 

  

 
18 Zie paragraaf 2.5 
19 Zie bijlage 4 voor de berekeningen 
20 Totaal aantal leerlingen gedeeld door acht (leerjaren) 
21 De cijfers van alle scholen afzonderlijk waaruit dit is af te lezen zijn opgenomen in bijlage 3 

Norm Ambitie

1 19,00 24,88 78,0 83,3

2 24,88 26,80 72,3 81,9

3 26,80 27,91 69,9 78,0

4 27,91 28,79 69,8 72,3

5 28,79 29,57 69,0 69,9

6 29,57 30,38 69,0 69,8

7 30,38 31,39 66,9 69,0

8 31,39 32,78 64,9 69,0

9 32,78 35,40 61,5 66,9

10 35,40 42,40 55,0 64,9
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3.3. Elke leerling krijgt het vervolgonderwijs dat past bij zijn/haar talenten 
3.3.1. Kader 

Eén van de belangrijkste problemen die speelt bij kansenongelijkheid is de onderadvisering. Leer-
lingen die afkomstig zijn uit gezinnen waar sprake is van armoede, taalachterstand of een laag oplei-
dingsniveau van ouders en die er desondanks in slagen een hoge score op hun eindtoets te halen, 
krijgen alsnog significant vaker een schooladvies dat lager ligt dan hun score op de eindtoets.  

Onderwijsachterstanden zijn géén kenmerk van een leerling, maar een teken van een onvoldoende 
match tussen de leeromgeving van leerlingen (thuissituatie, mogelijkheden tot ontwikkeling buitens-
huis, schoolcontext, etc.) en de ontwikkelpotentie van deze leerlingen. Wanneer leerlingen ondanks 
een (in objectieve termen) minder gunstige uitgangspositie toch een goede uitslag halen op hun eind-
toets, dan verdient dit een groot compliment voor zowel de leerling (die blijk heeft gegeven van veel 
ambitie en doorzettingsvermogen) als de ouders, de school en andere betrokkenen die ondersteu-
ning hebben gegeven. Bij de advisering in de richting van het vervolgonderwijs zou de zorg over ont-
brekende ondersteuning (en of middelen) in de thuissituatie niet vertaald moeten worden in een la-
ger schooladvies, maar onderwerp van gesprek moeten zijn tussen ouders, onderwijs en (waar nodig) 
de gemeente, waarbij afgesproken wordt om de betrokken leerling zodanig te faciliteren dat deze 
zijn/haar talenten op het meest passende onderwijs tot ontwikkeling kan brengen. Alleen dan wordt 
een bijdrage geleverd aan het doorbreken van overerfbare kansenongelijkheid.  

 

3.3.2. Vaststellen van de ambitie 

De inspectie vergelijkt de schooladviezen van individuele scholen met die van het meerjaars gemid-
delde van alle scholen in Nederland.22 Dat levert een uniforme vergelijkingsnorm op. Het is echter 
evident dat een school in een rijke wijk van Wassenaar minder moeite zal hebben om deze gemid-
delde norm te halen dan een school in een achterstandswijk van een willekeurige stad in Nederland. 
Voor het bepalen van normen voor schooladvisering binnen het project Kansen4Kinderen is er 
daarom een nuancering aangebracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het uitgangspunt dat de 
hoogte van de schooladviezen en de bij de school passende ambities op het taalniveau (1F en 2F) on-
derling samenhangen. Scholen die een hoge uitstroom op 2F (zouden moeten kunnen) behalen zou-
den ook méér leerlingen met een hoger schooladvies uit moeten (kunnen) laten stromen. Met behulp 
van dit uitgangspunt is het volgende normenkader ontwikkeld23: 

 

 
22 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84274NED/table?dl=56527 
23 De gehanteerde berekening bevindt zich in bijlage 4 

vwo havo

havo/vwo vmbo-(g)t/havo
1 83,3 121% 36% 32% 68%

2 81,9 119% 35% 32% 67%

3 78,0 113% 33% 30% 64%

4 72,3 105% 31% 28% 59%

5 69,9 101% 30% 27% 57%

6 69,8 101% 30% 27% 57%

7 69,0 100%

8 69,0 100%

9 66,9 97% 29% 26% 55%

10 64,9 94% 28% 25% 53%

MultiplierREF. NIV

Normenkader

30% 27% 57%

Totaal
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Als referentiepunt voor de schooladvisering is de advisering voor vwo t/m het gecombineerde advies 
havo/vmbo-(g)t genomen, waarbij wordt verondersteld dat (de ambitie voor) het aantal adviezen op 
deze vormen van vervolgonderwijs bepalend is voor de hoogte van de schooladviezen als geheel. Het 
percentage enkelvoudige advisering voor vmbo-(g)t is in het ambitieniveau niet meegenomen24. De 
reden hiervoor is de volgende. Scholen die twijfelen of een leerling het niveau van havo aankan op 
basis van sociale motieven en dit vertalen in een gemengd advies zullen op basis van dit advies in ge-
sprek gaan met ouders. Leerlingen (en hun ouders) die dit advies krijgen houden uitdrukkelijk de mo-
gelijkheid toch te kiezen voor het ambitieuzere vervolgonderwijs. Om die reden is het gemengde ad-
vies wél meegenomen.  

Omdat als algemene doelstelling voor alle kinderen in Emmen de ambitie genomen is dat hun kans 
op optimale talentontwikkeling overeenkomt met die van de groep die zich op dit moment in het 
kwintiel boven hen bevindt, wordt het niveau voor de eindadviezen dat gehanteerd wordt door de 
inspectie voor de leerlingen uit de deciel vijf en zes binnen Kansen4Kinderen als ambitieniveau voor 
de leerlingen uit deciel zeven en acht genomen.  

Het kiezen van de norm op uitstroom naar de hogere vormen van onderwijs betekent niet dat advise-
ring voor de andere vormen van vervolgonderwijs als ‘minder’ wordt gezien. Het uitgangspunt is en 
blijft dat elke leerling een advies zou moeten krijgen dat past bij zijn/haar talent, zodat de leerling zich 
binnen het vervolgonderwijs (met voldoende uitdaging) verder kan ontwikkelen.  

 

3.3.3. Ongewijzigd beleid 

Bij ongewijzigd beleid zal in Emmen van de huidige populatie leerlingen binnen het basisonderwijs 
ongeveer 13% een lager advies krijgen dan op grond van hun onderwijsprestaties en/of talenten ge-
rechtvaardigd is. Dit betekent dat van de 996 leerlingen die jaarlijks uitstromen bij ongewijzigd beleid 
elk jaar opnieuw 127 leerlingen zullen instromen in een lager onderwijstype zullen dan op basis van 
hun capaciteiten mogelijk is. Voor bijna 4% van de leerlingen geldt dat de school juist hoger adviseert.  

Van de vijfenvijftig basisscholen in Emmen zijn er veertien die gemiddeld een hoger advies geven dan 
het geformuleerde ambitieniveau. Opvallend is dat deze scholen ook meer gebruik maken van de 
mogelijkheid van meervoudige (dubbele) adviezen. Cijfers over afstroom en uitstroom van hun leer-
lingen in het vervolgonderwijs laten geen verschillen zien voor deze scholen met scholen die tot een 
lager advies komen.  

 

3.4. Elke leerling kent zichzelf en heeft geleerd zelfstandig keuzes te maken.  
3.4.1. Kader 

Sociaal emotionele vaardigheden spelen een belangrijke rol bij gedrag en levensstijl, bij het benutten 
van cognitieve capaciteiten en bij het bereiken van persoonlijke en maatschappelijke doelen. Er is 
veel empirisch bewijs dat sociale en emotionele vaardigheden van belang zijn om je leven zowel per-
soonlijk als maatschappelijk succesvol vorm te geven. In een steeds sneller veranderende en meer 
diverse wereld worden deze vaardigheden alleen maar belangrijker. Het onderwijs heeft de wettelijke 
taak leerlingen de mogelijkheid bieden hun sociaal emotionele vaardigheden (verder) te ontwikkelen 
en aan te scherpen. Dit geldt voor alle leerlingen en van cruciaal belang voor de leerlingen die (om 
welke reden dan ook) van huis uit minder sociaal emotionele vaardigheden hebben meegekregen. De 
overgang van primair onderwijs naar vervolgonderwijs vraagt specifieke aandacht. Omdat veel 

 
24 In bijlage 5 is de tabel opgenomen van huidige schooladviezen afgezet tegen de norm 
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leerlingen sociaal-emotionele competenties missen raken ze minder verbonden met school als ze van 
de basisschool naar vervolgonderwijs gaan, en dit gebrek aan verbinding heeft een negatieve invloed 
op hun academische prestaties, gedrag en gezondheid.25 

Een van de meest prominente organisaties die zich bezighoudt met het belang van Sociaal Emotio-
neel Leren is CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) 26. Het werk van 
deze organisatie ligt aan de basis van de vormgeving van een groot aantal nationale programma’s, 
waaronder dat van Nederland. Onderzoek van deze organisatie heeft aangetoond dat sociaal emotio-
neel leren een antwoord vormt op verschillende vormen van ongelijkheid en jongeren en volwasse-
nen in staat om stelt (in co-creatie) samen bij te dragen aan veilige, gezonde en rechtvaardige scholen 
en gemeenschappen. 

In meerdere publicaties over (onderzoek naar) sociaal emotioneel leren wordt de volgende indeling 
van vaardigheden voorgesteld, die ook in het Nederlandse onderwijs zijn plek heeft gevonden: 27 

- Zelfbewustzijn  
- Zelfmanagement 
- Sociaal bewustzijn 
- Sociale vaardigheden 
- Verantwoordelijke keuzen maken. 

3.4.2. Vaststellen van de ambitie 

Aandacht voor de ontwikkeling van sociaal emotionele vaardigheden is niet iets ‘wat erbij komt’, maar 
vormt een cruciale voorwaarde voor leerlingen om actief deel uit te (kunnen gaan) maken van onze 
samenleving. Zonder de noodzakelijke sociale vaardigheden kan geen enkele leerling optimaal ge-
bruik maken van de cognitieve vaardigheden die hij/zij tot zijn beschikking heeft.  

CASEL heeft een aantal vereisen geformuleerd die noodzakelijk zijn voor scholen die streven naar op-
timale effecten op het gebied van sociaal emotioneel leren:28  

- Het sociaal emotioneel leren wordt geïntegreerd in het lesprogramma van de school. 
- Er wordt een benadering gehanteerd die leerlingen laat reflecteren op de keuzen die ze ma-

ken, hoe heeft wat ze hebben gedaan invloed op de ander? Dit is centraal in het jezelf ont-
wikkelen.  

- Er sprake is van partnerschap met ouders. Dit betekent ondermeer dat alle besluiten 
rondom een leerling worden besproken met de leerling en zijn/haar ouders. 

- Er is extra aanbod/hulp beschikbaar voor kinderen die additionele hulp nodig hebben. Als 
een school moeite heeft met opvallend gedrag van een leerling, dan wordt met ouders en 
eventuele andere deskundigen besproken hoe thuis en school kunnen samenwerken om 
hier een adequaat antwoord op te formuleren. 

3.4.3. Huidige situatie 

De effectiviteit van het huidige beleid is ook en vooral af te lezen uit het eigen schoolsysteem. De sig-
nalen of en in hoeverre een school succesvol is in het realiseren van de doelstelling bestaan in veel 

 
25 Blum, R.W, ea., 2004 
26 CASEL, https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-does-the-research-say, 2021 
27 Carr, 2001; Zinsser, Weisberg en Dusenbury, 2013; Van Overveld, 2014; Casel, 2021 
28 Casel, 2021 
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gevallen uit het afwezig zijn (of veel minder voorkomen) van signalen dat de school hier niet succes-
vol in is, zoals: 

- Leerlingen worden minder vaak naar het speciaal onderwijs verwezen 
- Leerlingen worden minder vaak gestraft of geschorst 
- Leerkrachten ervaren meer werkplezier 
- Etc.  

Door vergelijking (met andere scholen) en reflectie kunnen scholen zich met behulp van deze infor-
matie en beeld vormen van de stand van zaken.  

 

3.5. Reflecteren op de resultaten 
Het is belangrijk dat cijfers over de resultaten van scholen niet gehanteerd worden als ‘harde toets’, 
maar als aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Vooral bij kleine scholen kunnen jaarresulta-
ten sterk fluctueren, omdat er in groep acht soms niet meer dan acht of tien leerlingen uitstromen. 
Eén leerling extra die uitstroomt naar vwo óf vmbo kan de cijfers dan met meer dan tien procent 
doen veranderen.  

Scholen kunnen niet alleen de verantwoordelijkheid dragen om de gestelde ambities te behalen. Het 
behalen van de ambities is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs, maar bijvoor-
beeld ook van het instroomniveau van leerlingen (waar de voorschoolse educatie een rol in heeft) en 
van de kwaliteit van de sociale teams (en hun alertheid op schulden of andere problemen in de ge-
zinssituatie) of de mate waarin en de manier waarop samenwerkingsverbanden investeren in (de 
kwaliteit van) het onderwijs. In de gesprekken die de gemeente met de schoolbesturen voert over de 
geformuleerde ambities is het daarom belangrijk dat ook het gesprek over de randvoorwaarden een 
plek krijgt.  
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4. KANSEN4KINDEREN 
4.1. Leren aan en van elkaar 
De kern van Kansen4Kinderen bestaat uit het uitwisselen van good practices op het gebied van kan-
sengelijkheid. In het projectplan is dit als volgt verwoord:  

“Het ontwikkelen van een situatie waarin uitwisselen en leren van elkaar een regulier en gewaar-
deerd onderdeel wordt van de samenwerkingscultuur”. 

Het project heeft als doel bij te dragen aan het realiseren van een netwerk waarin scholen hun (suc-
cesvolle) werkwijze onderling delen. Dit gebeurt door uitwisseling van bestaande initiatieven en het 
(door-)ontwikkelen van nieuwe aanvullende initiatieven.  

Vanuit dit uitgangspunt is met ruim tachtig basisscholen gesproken over wat in en om hun school 
werkt bij het vergroten van kansengelijkheid. Naast de inrichting van de eigen onderwijssituatie kon-
den de resultaten van deze uitvraag worden gecategoriseerd binnen de volgende vier thema’s: 

- Samen4Kansen: niet alleen de school, maar ook de thuissituatie is een belangrijke leeromge-
ving voor kinderen. Een goede afstemming tussen thuis en school (‘educatief partnerschap’) 
is speerpunt voor het vergroten van eerlijke kansen. 

- Kansrijk Beginnen: in de periode vóórdat kinderen naar school gaan wordt al een belangrijke 
basis gelegd voor hun ontwikkeling. Gezinnen waar sprake is van armoede, waar de Neder-
landse taal niet gesproken wordt en/of de Nederlandse cultuur niet gekend wordt hebben in 
veel gevallen extra ondersteuning nodig om hun kinderen voor te bereiden op een eerlijke 
start in het basisonderwijs. 

- Kansrijk Opgroeien: het (kunnen) beoefenen van een sport en/of het samen met andere kin-
deren leren bespelen van een instrument is niet alleen belangrijk voor de maatschappelijke 
en culturele ontwikkeling van kinderen, maar is ook cruciaal voor het ontwikkelen van hun 
sociale vaardigheden en burgerschapsvaardigheden.  

- Kansrijk Kiezen: voor veel kinderen in het basisonderwijs geldt dat zij op het moment dat ge-
kozen moet worden voor vervolgonderwijs hier nog niet aan toe zijn. Binnen het thema 
Kansrijk Kiezen worden oplossingen geclusterd die helpen bij het bestrijden van onderadvi-
sering.  

Binnen de scholen werd een groot aantal inspirerende voorbeelden aangetroffen van initiatieven die 
passen binnen elk van de thema’s29. Dit sterkte de overtuiging dat, als scholen (en gemeenten) een 
effectieve manier van leren aan en van elkaar zouden kunnen ontwikkelen, veel van de ingrediënten 
al aanwezig zijn om een effectief antwoord te ontwikkelen op het doorbreken van kansenongelijk-
heid.  

In de praktijk gaat uitwisseling tussen scholen niet vanzelf. Uitwisseling tussen scholen die behoren 
tot hetzelfde bestuur én werken binnen dezelfde gemeente komt om begrijpelijke redenen natuurlij-
ker tot stand dan uitwisseling tussen scholen die behoren tot andere besturen én werken in verschil-
lende gemeenten. In het laatste geval komt ‘het leren aan en van elkaar’ niet vanzelf van de grond, 
maar is ondersteuning ‘van buiten’ vaak nodig om succesvol te zijn.  

Daarnaast is een waarschuwing op zijn plaats. Het leren van elkaars best practices is iets anders dan 
ze ‘zomaar overnemen’. Een effectief beleid steunt op een afgewogen visie (passend bij de school/ge-
meente) waarbinnen best practices worden ingepast. Het is daarnaast belangrijk voldoende 

 
29 De voorbeelden zijn te vinden op de etalagepagina van www.kansen4kinderen.nl 
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(tussentijdse) checkmomenten in te bouwen om te reflecteren op hoe het gaat en in overleg met ou-
ders, leerlingen, het schoolteam, gemeente en andere partijen bij te sturen waar dat nodig of nuttig 
is. 

Een eerste belangrijke stap in het ‘leren aan en van elkaar’ kan gezet worden door binnen het eigen 
schoolbestuur uit te wisselen met collega’s. Met behulp van de cijfers en grafiek op www.mijnschool-
weging.nl kan de school zichzelf binnen het eigen bestuur vergelijken met collega-scholen: 

 

In de grafiek wordt zichtbaar dat er binnen hetzelfde bestuur één school functioneert die ondanks 
een hogere schoolweging toch een hoger referentieniveau behaald. Er is ook één school die met de-
zelfde schoolweging een lager referentieniveau behaald. Het (binnen de eigen bestuursgroep) analy-
seren van de verschillen in aanpak op de scholen kan leiden tot het vinden van aanvullingen op het 
eigen schoolbeleid en daarmee een impuls geven aan het verbeteren van kansengelijkheid op de 
scholen.  

 

4.2. Algemeen onderwijsbeleid 
4.2.1. Spreiding en onderwijsbeleid 

Scholen krijgen naast hun schoolweging ook een spreidingsgetal aangereikt met betrekking tot hun 
schoolpopulatie. De spreidingsmaat is een maat voor de homogeniteit/heterogeniteit van de leerling-
populatie. Voor de meeste scholen (zestig procent) bevindt het spreidingsgetal zich tussen de 5,4 en 
de 6,6. Er is bij deze scholen sprake van een gemiddelde spreiding. 
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Een school met een hoge schoolweging én een hoge spreiding heeft een schoolpopulatie met een 
beperkt deel kansrijke leerlingen, een groter deel kansarme leerlingen en een middenmoot. Om te 
voorkomen dat een deel van de leerlingen onvoldoende ondersteuning krijgt en een ander deel juist 
onvoldoende wordt uitgedaagd vraagt een dergelijke samenstelling van de schoolpopulatie aanvul-
lend beleid.  

Bij een school met een vergelijkbare schoolweging, maar een zeer lage spreiding geldt voor vrijwel de 
gehele groep dat er sprake is van een zelfde ‘profiel’, Bij zo’n populatie leerlingen is een uniforme di-
dactische aanpak voor de gehele populatie leerlingen logisch. Scholen hebben een aantal opties om 
het schoolprogramma aan te passen: 

- Aansluiten bij landelijke basisaanpak: deze is ontwikkeld voor ‘de gemiddelde school’ en in 
de meeste gevallen passend bij een combinatie van een normale schoolweging met een nor-
male spreiding 

- Intensiveren: deze strategie is met name van toepassing bij (leerlingen met) een hoge 
schoolweging. Intensiveren kan door het inplannen van extra leertijd, inzet van (additionele 
didactische hulpmiddelen, zomerscholen, etc.  

- Verrijken: deze strategie wordt met name ingezet bij leerlingen die binnen de schoolpopula-
tie extra uitdaging nodig hebben om te voorkomen dat ze te weinig uitgedaagd worden. 
Deze leerlingen kunnen worden bediend door te verrijken (aanbieden van de moeilijkste ver-
werkingsstof), te versnellen (in versneld tempo door de lesstof heen) of te verbreden (een 
deel van de leertijd gebruiken voor ander vakken en/of vormingslessen).  

De inspectie adviseert daarnaast aan scholen te investeren in het voortdurend bijscholen van leer-
krachten. Want de belangrijkste voorwaarde om alle leerlingen op het gewenste niveau te krijgen is 
de aanwezigheid van een excellent schoolteam. 

 

4.2.2. Schoolweging, spreiding en onderwijsstrategie 

De eerste stap bij het ontwikkelen van een effectieve strategie voor het doorbreken van kansenonge-
lijkheid ligt in de toetsing van de landelijke basisaanpak aan de eigen schoolpopulatie. Een school 
met een (zeer) hoge schoolweging zal deze aanpak over de gehele linie moeten intensiveren en daar-
bij de ondersteuning nodig hebben van bestuur, samenwerkingsverband en gemeente. Een school 
met een zeer lage schoolweging zal wellicht de basisaanpak over de gehele linie willen verrijken.  

Vanuit deze geïntensiveerde (homogene) basisaanpak kan de vraag gesteld worden wat verder nog 
nodig is aan intensivering en/of verrijking aan de rand(en) van de schoolpopulatie. Of en in hoeverre 
differentiatie nodig is, zal mede afhangen van de mate waarin de schoolpopulatie homogeen, dan 
wel heterogeen is samengesteld. Hoe heterogener de schoolpopulatie (en dus hoe hoger het sprei-
dingsgetal), hoe groter de kans is dat (zonder verdere differentiatie) niet alle leerlingen het aanbod 
krijgen dat ze nodig hebben.  

Zowel voor de schoolweging als het spreidingsgetal geldt dat het hulpmiddelen zijn. Het schoolteam 
krijgt een cijfermatige indicatie over de samenstelling van de eigen schoolpopulatie in relatie tot het 
landelijk gemiddelde.  
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4.2.3. High dosage tutoring  

De eerste signalen over oplopende achterstanden bij leerlingen worden (veel) eerder zichtbaar dan 
tijdens de eindtoetsen. Als de toetsmomenten in groep zes geweest zijn, heeft de school een (onder-
bouwd) inzicht in de mogelijke achterstanden van leerlingen. Leerlingen waarvan op dat moment het 
risico in beeld komt dat ze over twee jaar het onderwijs beneden hun haalbare niveau dreigen te ver-
laten zijn gebaat bij een periode van intensieve aandacht. Voor deze leerlingen vormt High Dosage 
Tutoring (HDT) een effectieve methode om hen weer op het gewenste leerspoor te krijgen. Kort ge-
zegd krijgen leerlingen bij HDT één lesuur per dag extra ondersteuning (op 1F-niveau) van een per-
soonlijke tutor in een 2-op-1 setting onder schooltijd. Ook is er wekelijks contact met de ouders en de 

leerkrachten worden binnen het project betrokken30.  

 

4.3. Samen4Kansen 
4.3.1. Educatief partnerschap 

Kinderen groeien op in een gezin, spelen in een buurt en gaan vanaf hun vierde jaar allemaal naar 
school. De belangrijkste opvoeders treft het kind binnen het gezin en de school. Het belang van een 
goede afstemming tussen deze opvoeders kan nauwelijks overschat worden. In het schoolplan van 
één van de deelnemende scholen werd dit als volgt verwoord: 

“Ouders en school dragen samen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van 
de kinderen. Regelmatige contacten tussen ouders en school en een actieve betrokkenheid van ou-
ders bij schoolse aangelegenheden hebben een gunstige invloed op het schoolleven van de kin-
deren. Het werkt motiverend voor kinderen als ze zien dat hun ouders betrokken zijn bij school. 
Daarnaast kan regelmatig contact ervoor zorgen dat de samenwerking tussen school en ouders bij 
leerproblemen of problemen thuis wordt bevorderd. Het zorgt voor een betere afstemming tussen 
de opvoeding thuis en op school en stelt school in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht 
en de ervaring van ouders”31. 

Internationaal is Joyce Epstein de meest geciteerde wetenschapper op het gebied van samenwerking 
met ouders en onderwijs. Epstein stelt dat de samenwerking tussen school en ouders vooral over de 
ontwikkeling van het kind zou moeten gaan. De belangrijkste gespreksonderwerpen zijn: 

- Uitwisseling tussen school, ouders en leerling over hoe de leerling zich thuis, op school en 
buiten school ontwikkelt. 

- Afstemming van de wijze waarop leraren en ouders de leerling in die ontwikkeling kunnen 
steunen. 

- Facilitering van school naar ouders (en van ouders naar school!) om de leerling thuis en op 
school goed te kunnen begeleiden.  

Als scholen en ouders (en bij voorkeur ook buitenschoolse voorzieningen) uitwisselen, afstemmen en 
elkaar faciliteren, draagt dit eraan bij dat de invloedsferen van school en thuis elkaar overlappen, 
waardoor kinderen beter gedijen32. In Nederland wordt aan dit type samenwerking gerefereerd met 
de term “educatief partnerschap”. Hierbij werken ouders en school zoveel mogelijk samen, vanuit een 
gedeelde verantwoordelijkheid voor het creëren van optimale omstandigheden voor de ontwikkeling 

 
30 https://www.gelijke-kansen.nl/evidence/high-dosage-tutoring 
31 Uit het ondersteuningsplan van O.B.S. De Bascule in Emmen 
32 (Epstein & Associates, 2009) in: M. Lusse, De stem van ouders voor succesvolle samenwerking, 2017 
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en het leren van kinderen thuis en op de school. School en ouders wisselen met elkaar uit hoe het 
kind zich thuis en op school ontwikkelt, stemmen met elkaar af hoe zij elk het kind in die ontwikkeling 
begeleiden en faciliteren elkaar om die begeleiding optimaal vorm te geven33. 

 

4.3.2. Aanpak 

De samenwerking tussen school en ouders is nooit vanzelfsprekend en kan altijd beter. Het belang-
rijkste ingrediënt voor het ontwikkelen van educatief partnerschap is een voortdurende alertheid en 
reflectie, waarbij niet alleen in het schoolteam zelf, maar ook samen met ouders gekeken wordt naar 
hoe de samenwerking wordt vormgegeven en hoe deze verder verbeterd kan worden.  

Voor het realiseren van verdere verbeteringen in de ontwikkeling van educatief partnerschap is het 
noodzakelijk dat scholen een helder overzicht hebben van wat zij op dit moment doen op het gebied 
van educatief partnerschap. Dat is alleen het geval wanneer scholen zich bewust zijn van hun huidige 
beleid en daar op reflecteren. Theoretisch kunnen dan vier posities worden onderscheiden: 

 Onbekwaam Bekwaam 

Onbewust Onbewust onbekwaam Onbewust bekwaam 

Bewust Bewust onbekwaam Bewust bekwaam 

 

Een zelfbeoordeling over hoe ‘bekwaam of onbekwaam’ een school is bij het realiseren van doelstel-
lingen op het gebied van educatief partnerschap is minder belangrijk dan een beoordeling over hoe 
‘bewust of onbewust’ een school is bij het realiseren van die doelstellingen. Het definiëren van een 
volgende stap in educatief partnerschap kan immers pas als helder is waar de school nu staat. Al is 
het alleen al om te zorgen dat wat nu al goed gaat behouden blijft en niet tijdens het realiseren van 
nieuwe plannen verloren gaat.  

Dat bewustzijn ontstaat juist in de interactie (en reflectie) met ouders. De grens tussen het ‘onbewust 
bekwaam’ zijn en het ‘onbewust onbekwaam’ zijn kan sluipenderwijs worden gepasseerd als scholen 
niet permanent reflecteren op de manier waarop ze het educatief partnerschap invullen en hoe dit 
verder kan worden verbeterd.  

Bij het ontwikkelen van educatief partnerschap kunnen scholen gebruik maken van het werk van de 
Hogeschool Rotterdam. Het lectoraat ‘Samenwerken met Ouders’ van deze hogeschool vult een ge-
reedschapskist met onderbouwde en beproefde werkwijzen om de kansengelijkheid van kinderen en 
jongeren uit kwetsbare gezinnen te versterken door middel van samenwerking tussen scholen en ge-
zinnen. De gereedschapskist is bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met 
ouders) werkt34. 

 

4.3.3. De kansencoach 

Het ontwikkelen van een goede samenwerking tussen school en thuis is al een uitdaging op zich, 
maar deze neemt alleen nog maar toe als leerlingen opvallend en/of zelfs storend gedrag ontwikke-
len. Zulk gedrag staat nooit op zichzelf, maar ontwikkelt zich altijd in de context van school, gezin en 

 
33 M. Lusse, A. Diender, School en thuis, 2019 

34 Lusse, Mariette (2021), Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders 
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buurt. Als die situaties ontstaan is het vrijwel altijd te laat om te starten met het opbouwen van een 
goede samenwerkingsrelatie tussen ouders en school en kan het een al bestaande samenwerkings-
relatie enorm onder druk zetten.  

Aan meer dan zestig schoolteams binnen het netwerk van Kansen4Kinderen is de rol van een ‘kan-
sencoach’ toegevoegd. De kansencoach voegt toe op de ontwikkeling van het educatief partnerschap 
en vervult ook een rol als de samenwerking rond de leerlingen spannender wordt. Dit gebeurt vanuit 
drie rollen: 

- Verbinder: de kansencoach speelt een verbindende rol in relatie tot alle voor de ontwikkeling 
van het kind belangrijke volwassenen. De kansencoach ondersteunt onderwijsprofessionals 
in de ontwikkeling van een goede samenwerkingsrelatie met elkaar, met leerlingen, met ou-
ders en met hulpverlenende organisaties. 

- Specialist: vanuit de specialistische rol voegt de kansencoach inhoudelijke kennis toe in rela-
tie tot psychosociale vraagstukken die spelen op scholen, zoals verstoorde groepsvorming 
en sociale onveiligheid én met betrekking tot veelvoorkomende vragen rondom (het omgaan 
met opvallend gedrag van kinderen, zoals emotieregulatie, taakgerichtheid, concentratiepro-
blemen, druk gedrag, faalangst of niet-luisteren.  

- Mediator In de rol van mediator ondersteunt de kansencoach leerkrachten, schooldirecteu-
ren, ouders, voogden en andere voor het kind belangrijke volwassenen waarbij sprake is van 
stagnerende samenwerking en brengt hen weer met elkaar in gesprek.  

De meer dan dertig kansencoaches vormen een netwerk waarin ervaringen worden gedeeld (en ver-
spreid over de scholen) en waarbinnen ook kennis kan worden toegevoegd. De kansencoaches en 
intern begeleiders worden beide getraind in de principes van het oplossingsgericht werken. Uitwisse-
ling én toevoeging van nieuwe kennis gebeurt ook binnen minisymposia, workshops en intervisiebij-
eenkomsten.  

In de loop van 2023 zal de onderbouwing van de rol van de kansencoach beschikbaar komen en wor-
den gepubliceerd op de website van Kansen4Kinderen. De eerste contouren laten zien dat het succes 
van de kansencoach samenhangt met de mate waarin deze erin slaagt enerzijds een vertrouwensper-
soon te worden van de gezinnen waar leerlingen vandaan komen én anderzijds ingebed te zijn in de 
schoolcontext (met haar mogelijkheden). 

 

4.4. Kansrijk Beginnen 
4.4.1. Voor- en vroegschoolse educatie 

Ruim zeventig procent van de bezochte scholen binnen Kansen4Kinderen gaf aan dat bij de start van 
het onderwijs een belangrijk aantal leerlingen niet over de basisvaardigheden beschikt die op die 
leeftijd verwacht mag worden. Het gaat daarbij niet alleen over grote taalachterstanden, maar ook 
over ontbrekende sociale vaardigheden en/of vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid.  

Alle gemeenten en schoolbesturen in Nederland hebben middelen tot hun beschikking in het kader 
van de zogenaamd voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De VVE heeft tot doel ervoor te zorgen dat 
de kinderen (qua competenties) goed voorbereid zijn op de basisschool. De voorschoolse educatie 
(vanaf ongeveer 2 jaar) vindt plaats op de peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven en valt onder 
de verantwoordelijkheid van gemeenten. De vroegschoolse educatie is gericht op kleuters en valt on-
der verantwoordelijkheid van de scholen. Volgens de wet moeten gemeenten samen met het onder-
wijs en de kinderopvang jaarlijks vaststellen welke kinderen in aanmerking komen voor voorschoolse 
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educatie.35 Omdat de voor- en vroegschoolse educatie in elkaars verlengde liggen is inhoudelijke af-
stemming tussen gemeente en onderwijs van groot belang.  

 

4.4.2. Werken vanuit visie 

In een reflectie op onderzoeken naar Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) concludeert het Natio-
naal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in haar kenniscentrum dat voorschoolse educatie van hoge 

kwaliteit gunstig is voor de ontwikkeling van kinderen.36 Het NRO concludeert dat een effectieve VVE 

aan een aantal voorwaarden moet voldoen37: 
 

1. Vroeg beginnen met voorschoolse educatie is een belangrijke voorwaarde voor het sti-
muleren van vooral de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Starten tussen het 2e en 3e 
levensjaar biedt de beste garanties op positieve en blijvende resultaten. 

2. De duur van deelname aan VVE doet ertoe. Kinderen die minimaal twee (maar liever nog 
drie) jaar deelnemen aan voorschoolse educatie behalen betere onderwijsprestaties op 
15-jarige leeftijd. 

3. Een inzet van meerdere halve dagen is effectiever dan een gelijke inzet in hele dagen. 
4. Het meest effectief is een combinatie van een emotioneel ondersteunend klimaat 

waarin kinderen zich veilig voelen en waar sprake is van positieve sociale relaties en ple-
zierige interacties met het actief stimuleren van de cognitieve- en taalontwikkeling van 
kinderen (bijvoorbeeld middels een taalrijk activiteitenaanbod, een goede spelbegelei-
ding en stimulerende (groeps-)interacties).  

5. Heterogene groepen zijn effectiever dan homogene groepen, omdat kinderen ook van 
elkaar leren.  

6. De effecten van voorschoolse educatie worden groter naarmate ouders en andere fami-
lieleden meer betrokken zijn en actief meedoen bij het leren en ontwikkelen van jonge 
kinderen. 

7. Binnen Kindcentra waar in de praktijk op effectieve manieren aan (continue) professio-
nalisering wordt gedaan (bijv. video-interactiebegeleiding), is de kwaliteit van voor-
schoolse educatie hoger. 

Met de taalontwikkeling van kinderen kan niet vroeg genoeg begonnen worden. Juist in gezinnen 
waar sprake is van kansenongelijkheid zijn lang niet altijd de mogelijkheden/competenties aanwezig 
om hieraan tegemoet te komen. Het is belangrijk dat deze gezinnen vroegtijdig ondersteuning gebo-
den wordt en die ondersteuning ook wíllen krijgen. Dat lukt alleen als eerst gebouwd wordt aan een 
vertrouwensrelatie. Dat kost tijd en vergt aandacht, sensitiviteit, gelijkwaardigheid en maatwerk. De 
procesaanpak voor het vroegtijdig ondersteunen van gezinnen is onder de naam ‘Thuis in Taal’38 ont-
wikkeld door Martine van der Pluijm, lector aan de Hogeschool Rotterdam.  

Naast het hanteren van een onderbouwde procesaanpak is het van belang dat er systematisch ge-
toetst wordt of kinderen in voldoende mate toekomen aan het ontwikkelen van de basisvaardighe-
den. Dat kan door middel van observaties, gesprekken met ouders en/of inzet van verschillende 
meetinstrumenten39.  

 
35 WPO artikel 167 artikel 1 
36 https://www.onderwijskennis.nl/artikelen/de-impact-van-voorschoolse-educatie 
37 https://www.onderwijskennis.nl/artikelen/de-impact-van-voorschoolse-educatie (meerdere bronvermeldingen) 
38 https://www.actiefouderschap.nl/wp-content/uploads/2020/09/Thuis-in-Taal-in-7-stappen.pdf 
39 De Stichting Leerplan Ontwikkeling heeft een overzicht gemaakt van geschikte toetsingsinstrumenten 
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4.4.3. Wegnemen belemmeringen 

Lang niet alle kinderen die dit nodig hebben worden bereikt met de Voor- en Vroegschoolse Educatie.  

 
Eén van de grootste uitdagingen bij het bestrijden van laaggeletterdheid is het bereiken van de 
doelgroep. Naar schatting wordt minder dan 1% van de doelgroep door beschikbare programma’s 
en projecten bereikt. Doelgroep NT2 (Nederlands als tweede taal) is makkelijker te bereiken dan 
NT1 (Nederlands als eerste taal), omdat de laatste doelgroep via de inburgeringstrajecten in con-
tact komt met de taalaanbieders. NT1 is niet alleen moeilijker te bereiken, maar ook minder zicht-

baar voor de hulpverleners40. 

De meest gunstige prognoses geven aan dat 70 tot 85 procent van de doelgroepkinderen op dit mo-
ment bereikt wordt. Dat zou betekenen dat (in het meest gunstige geval) 15 tot 30 procent met een 
grote achterstand start op het basisonderwijs en die achterstand in veel gevallen ook niet meer in 
kan halen. Alleen als zoveel mogelijk belemmeringen weg worden gehaald kan worden gestreefd 
naar honderd procent deelname van de betrokken kinderen. Daarbij kan gedacht worden aan de vol-
gende punten: 

1. Doorbreek wantrouwen, bouw aan een vertrouwensrelatie: alles begint met contact en het 
opbouwen van dit contact kost tijd.  

2. Ontwikkel een eigen doelgroepdefinitie: gemeenten en scholen kunnen samen een doel-
groepdefinitie voor VVE uitwerken die afwijkt van de landelijke standaard. Daarin kan bij-
voorbeeld opgenomen worden dat een kind tot de doelgroep behoort als de ouder die de 
meeste zorgtaken uitvoert, een opleiding heeft die lager is dan de startkwalificatie en/of als 
het gezin beneden een bepaald inkomensniveau leeft. 

3. Gebruik andere taal: in Rotterdam is de term VVE-indicatie vervangen door een indicatie “Ex-
tra spelen en leren”. Ouders kunnen met die indicatie hun peuter gratis een aantal uren naar 
de peutergroep laten gaan. De jeugdarts bespreekt met ouders het belang van dit extra le-
ren en spelen.  

4. Neem financiële belemmeringen weg: een ‘kleine’ eigen bijdrage is voor gezinnen die op of 
onder het bestaansminimum leven een wezenlijke belemmering. In dat licht is het risico we-
zenlijk dat het voornemen de kinderopvang voor werkende ouders (bijna) gratis te maken 
deze toch nog buiten het bereik brengt van gezinnen die op het minimum leven. Omdat opa 
en oma dan nog steeds goedkoper zijn.  

5. Zoek fysiek contact: contact via email, nieuwbrieven, gemeentelijke websites en dergelijke 
zijn niet de manier om laaggeletterde ouders te bereiken.  

 

4.5. Kansrijk Opgroeien 
4.5.1. Relatie met de doelstellingen 

Het kunnen deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur is een onmisbaar onder-
deel bij het verwerven van de (basis-)vaardigheden die nodig zijn voor maatschappelijke deelname nu 
en in de toekomst. Voor kinderen die opgroeien in een context waarin de financiële middelen be-
perkt zijn en/of waar culturele barrières zijn, is die deelname niet vanzelfsprekend. Dit vormt een be-
lemmering voor de ontwikkeling van hun sociale en culturele vaardigheden. Het thema ‘Kansrijk Op-
groeien’ maakt daarom een vanzelfsprekend onderdeel uit van de thema’s die belangrijk zijn bij het 
bevorderen van gelijke kansen.  

 
40 SER Overijssel, Nieuwe kansen met basisvaardigheden Overijssel, (2020) 
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4.5.2. Aanpak 

Het Rijk realiseert zich dat (lang) niet alle kinderen opgroeien in een omgeving die hun ontwikkeling 
optimaal ondersteunt. In het coalitieakkoord worden vanuit het Rijk maatregelen aangekondigd om 
kansenongelijkheid verder te bestrijden die in aanvulling hierop kunnen worden ingezet: 

“Als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door ge-
meenten investeren we in een rijke schooldag, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten 
om de kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, sport en cul-
tuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. We beginnen bij de scholen 
waar de nood het hoogst is.41” 

De genoemde investering zal onder de titel ‘Rijke Schooldag’ zowel het primair als het voortgezet on-
derwijs een impuls geven om (verder) bij te dragen aan de brede talentontwikkeling, met aanvullende 
activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikke-
ling. Op de website van Kansen4Kinderen staan een aantal inspirerende voorbeelden van hoe scho-
len nu al investeren in kunst, cultuur en sport.  

Ook gemeenten investeren in het ontsluiten van de toegang tot sport en cultuur voor gezinnen die 
leven op (de rand van) het bestaansminimum. Diverse gemeenten verstrekken aan gezinnen een 
‘stadspas’ of hebben een website waarop deze gezinnen zich aan kunnen melden voor gratis toegang 
op sportclubs, periodieke aanschaf van een laptop, etc.  

Daarnaast zijn particuliere fondsen beschikbaar (zoals Stichting Leergeld, Jeugdeducatiefonds) die 
middelen beschikbaar stellen.  

 

4.5.3. Bereik 

Het beschikbaar stellen van middelen en mogelijkheden voor kinderen uit kansarme gezinnen voor 
aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotio-
nele ontwikkeling is een belangrijke stap. Minstens zo belangrijk is het ontwikkelen van een gezamen-
lijke aanpak (gemeenten en scholen samen) die ervoor zorgt dat de betrokken kinderen ook daad-
werkelijk gebruik maken van de mogelijkheden. Juist de groepen waarvoor deze regelingen bedoeld 
zijn blijken in de praktijk immers grote moeite te hebben om er gebruik van te maken. Ook voor het 
thema Kansrijk Opgroeien hangt het succes daarom samen met de mate waarin een professional de 
afspraken die gemeente en scholen gemaakt hebben achter de voordeur van de gezinnen weet te 
krijgen en het vertrouwen krijgt in het feitelijk beschikbaar maken van de mogelijkheden voor de be-
trokken kinderen.  

 

4.6. Kansrijk Kiezen 
4.6.1. Een probleem met twee dimensies 

In Nederland wordt vroeger dan waar ook in Europa een vervolgkeuze gemaakt voor het voortgezet 
onderwijs. Dit is niet alleen in het nadeel van ‘vroege leerlingen’, maar ook van leerlingen die bij de 
start van het basisonderwijs al een achterstand hadden en deze in (te) korte tijd moeten inhalen. Die 
situatie stapelt zich voor deze kinderen op belemmeringen als de grote(re) afstand tussen scholen 
waar havo en vwo beschikbaar is. Deze factoren vormen een structuurprobleem, waarvoor landelijk 

 
41 Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' 
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beleid nodig is om tot een structurele oplossing te komen. Lokaal kunnen wél stappen gezet worden 
om de effecten van dit probleem te verzachten. Dat geldt ook voor een belemmering als de afstand 
tussen hogere vormen van vervolgonderwijs en de woonlocatie van leerlingen. 

Een veel groter aandeel in de onderadvisering ligt in het feit dat kinderen uit minder kansrijke situa-
ties veel vaker een onderadvies krijgen dan kinderen die in een kansrijke situatie opgroeien. Aan de 
basis van dit probleem ligt de overtuiging van scholen dat leerlingen uit een minder kansrijke situatie 
ook minder ondersteuning zullen krijgen bij hoger vervolgonderwijs en daarmee een grotere kans op 
uitval (uitstroom of afstroom) hebben.  

 

4.6.2. Oplossingsrichtingen 

Het probleem van het vroegtijdig adviseren binnen het Nederlandse onderwijs kan verzacht worden 
door op meer scholen voor voortgezet onderwijs te werken met brugklassen. Daarmee zou het defi-
nitieve moment van het kiezen van het vervolgonderwijs kunnen worden uitgesteld en wordt leer-
lingen de mogelijkheid geboden te wennen aan het vervolgonderwijs. Als deze brugklassen ook (en 
vooral) gerealiseerd worden op de sublocaties, dan biedt dit ook een antwoord op de soms grote 
reisafstanden die leerlingen moeten overbruggen om gebruik te maken van (hogere vormen van) 
voortgezet onderwijs.  

Een aanvullende mogelijkheid is de inrichting van een Juniorcollege. Leerlingen van het basisonder-
wijs bezoeken in groep zeven en acht dan al een locatie van het voortgezet onderwijs en kunnen zo 
wennen aan de schoolcultuur. Deze oplossing ligt in het verlengde van het organiseren van een ken-
nismaking in het basisonderwijs met beroepen die voor veel kinderen (en hun ouders) buiten hun 
normale zichtveld liggen. 

De grootste winst op het gebied van onderadvisering is te behalen door een gedragsverandering met 
betrekking tot de geformuleerde adviezen. Daarbij is de belangrijkste aanbeveling dat scholen de 
score op de eindtoets altijd mee zouden moeten nemen in het schooladvies. Een leerling die op 
grond van de score op de eindtoets havo aan zou moeten kunnen krijgt dan altijd tenminste een ge-
mengd advies havo/vmbo-(g)t. In het gesprek over het vervolgonderwijs met de ouders en de leerling 
kunnen de zorgen over onvoldoende ondersteuning vanuit de thuissituatie en/of werkhouding be-
sproken worden en kan (eventueel met behulp van ondersteuning uit de gemeente) besproken wor-
den hoe hierop een antwoord kan worden geformuleerd. 

Het meest opvallende verschil tussen scholen die ambitieus adviseren en scholen die opvallend vaak 
onderadviseren is dat de eerstgenoemde scholen vaker werken met een dubbel advies. Zo’n advies 
geeft in de eerste plaats het signaal af dat de school graag met de leerling en de ouders in gesprek 
wil gaan om samen een afweging te maken. Dit is ook van belang omdat de werkhouding en motiva-
tie een doorslaggevende factor zijn voor het succesvol volgen het vervolgonderwijs én de op de basis-
school gesignaleerde werkhouding niet altijd voldoende input biedt voor een beoordeling van de 
werkhouding in het vervolgonderwijs. Met name leerlingen die op de basisschool onvoldoende uitge-
daagd worden kunnen ‘wegzakken’ in hun motivatie en werkhouding. Dat zegt dan meer van de con-
text waarin ze zich bevinden dan van de leerling zelf. Dergelijke nuanceringen bij een advies komen 
boven tafel als de school het gesprek aangaat met zowel de leerling als de ouders.   
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5. PASSEND JEUGDBELEID 
5.1. Onderwijs en jeugdhulp 
De Onderwijsraad wijst bij de verklaring voor de explosieve toename van kinderen met een indicatie 
op het gebrek aan sociale samenhang tussen de verschillende leefmilieus van kinderen (gezin, buurt, 
sport, school). Ook de Utrechtse professor Micha de Winter wijst op dit fenomeen. “Veel van de pro-
blemen die we tegenwoordig individuele gedragsstoornissen noemen (aandachtsproblemen, midde-
lengebruik, depressies, criminaliteit, spijbelen, etc.) hebben tenminste ook te maken met hoe jeugd- 
en onderwijsbeleid is vormgegeven”42 

 

5.2. Relatie kansenongelijkheid en inzet jeugdhulp  
In het project Kansen4Kinderen is als nevendoelstelling geformuleerd dat er na verloop van tijd een 
vermindering van de noodzaak tot benutting van jeugdhulp zou gaan plaatsvinden. Daarmee wordt 
een verband gelegd tussen het vergroten van kansengelijkheid en een vermindering van de vraag 
naar jeugdhulp.  

Zonder cijfers over het gebruik van jeugdhulp op schoolniveau zijn geen betrouwbare statistische cij-
fers te genereren. Als de ‘wijkwegingen’ en de inzet van jeugdhulp aan elkaar worden gerelateerd, 
dan fluctueren de correlaties over de deelnemende gemeenten tussen de 0,21 en de 0,4843. Een 
spreidingsdiagram heeft dan ongeveer de volgende vorm: 

 

 

 

Er lijkt dus een relatie te bestaan tussen onderwijsachterstanden en de inzet van jeugdhulp. Zeker-
heid daarover is echter pas te krijgen als we schoolwegingen (die van iedere school bekend zijn) kun-
nen relateren aan de inzet van het aantal trajecten jeugdzorg, het aantal leerlingen dat jeugdzorg ge-
bruikt, de geïnvesteerde kosten van deze trajecten, etc.  

 

  

 
42 Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding, 2011, Micha de Winter 
43 Het correlatiecijfer kan maximaal 1 zijn (bij een positief verband) of -1 bij een negatief verband.  
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5.3. Versterking van het gewone leven 
De overeenkomst tussen problemen waar kinderen mee te maken hebben in de jeugdzorg en pro-
blemen die leerlingen hebben met achterstanden in basisvaardigheden is dat ze in de meeste geval-
len ontstaan door een spanning tussen wat de omgeving van een kind/leerling vraagt (en biedt) en de 
mogelijkheden van een kind/leerling om daar een antwoord op te geven. Die spanning geeft achter-
standen en soms ook probleemgedrag.  

In beide gevallen is het logisch niet te starten met het zoeken naar een label voor een vermeende 
stoornis of leerachterstand van het kind/de leerling, maar te investeren in het versterken van de om-
geving rondom het kind/de leerling. Dat kan alleen vanuit een visie op samenhang, waarin inspannin-
gen op het gebied van passend onderwijs en jeugdhulp gecombineerd worden. Het aanbrengen van 
sociale samenhang tussen de verschillende leefomgevingen (thuis, buurt en school) van kin-
deren/leerlingen wordt binnen Kansen4Kinderen ‘versterking van het gewone leven’ genoemd. Het 
aanbrengen van deze samenhang wordt binnen het project gezien als een belangrijke voorwaarde 
voor het bereiken van de doelen op het gebied van eerlijke kansen. Ook het Raad voor Maatschappe-
lijke Ontwikkeling legde dit verband:  

“als er goede verbindingen zijn tussen ouders in de buurt en tussen ouders en school, dan preste-
ren kinderen beter en hebben ze meer kans op maatschappelijk succes. De kansen op kindermis-
handeling en jeugdcriminaliteit dalen als de sociale effectiviteit (…) hoog is44.” 

In formele zin zijn scholen en samenwerkingsverbanden van scholen verantwoordelijk voor een dek-
kend aanbod van gespecialiseerde onderwijszorg en de gemeenten voor een sluitend aanbod van 
gespecialiseerde zorg om jeugd. Daarbij behoren dan de volgende taken (en de daarvan afgeleide 
samenwerkingsagenda):  

 

GEMEENTEN SAMENWERKINGSAGENDA  
SCHOOLBESTUREN EN  

-DIRECTIES 

• Leerplicht 

• Onderwijsachterstanden 

• Aansluiting arbeidsmarkt 

• Preventief jeugdbeleid 

• Jeugdgezondheidszorg 

• WMO-functies (w.o. schulden en 

armoedeproblematiek) 

• Jeugdhulp 

• Jeugdbescherming  

• Kansengelijkheid 

• Samenhangende onderwijs-, on-

dersteuningsstructuur voor leer-

lingen 

• Overgangen voorschools, po, vo en 

mbo 

• Preventie voortijdig schoolverlaten 

• Aanpak thuiszitters 

• Aansluiting onderwijs arbeids-

markt, V(S)O en MBO 

• Kansengelijkheid 

• Dekkend aanbod basis- en extra 

ondersteuning 

• Procedure criteria voor toelaat-

baarheid SO en sbao 

• Plaatsing en terugplaatsing leer-

lingen 

• Formulering kwalitatieve en kwan-

titatieve ambities en resultaten 

• Samenwerken met ouders 

• Kansengelijkheid 

 

Scholen en gemeenten die de overlap in elkaars taken erkennen zullen bereid zijn om vanuit de ge-
meenschappelijke visie op het realiseren van kansengelijkheid tot een inspirerende samenwerkings-
agenda te komen, waarbij krachten gebundeld worden.  

  

 
44 RMO, Bevrijdend kader voor de jeugdzorg, 2011 
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BIJLAGE 1: SCHOOLWEGINGEN EMMEN 
 

 

Naam Plaats Denom.
Weging 
(gem.) Lln. Perc.

Delftlanden Emmen Openbaar 27,49 95 3
De Rank Emmen Gereformeerd vrijgemaakt 27,76 113 3
OBS 't Eenspan Emmen Openbaar 27,80 229 3
OBS De Lisdodde Emmen Openbaar 27,98 393 4
CB Het Talent Emmen Interconfessioneel 28,00 105 4
De Stroeten Emmen Antroposofisch 28,61 140 4
Het Anker Jenaplanschool Emmen Protestants-Christelijk 29,20 211 5
OBS De Vlonder Emmen Openbaar 29,67 197 6
Sint Gerardus Emmen Rooms-Katholiek 29,70 196 6
CBS De Oliebron Schoonebeek Protestants-Christelijk 29,86 204 6
OBS De Esdoorn Emmen Openbaar 29,89 113 6
RKBS De Brummelbos Erica Rooms-Katholiek 29,96 216 6
OBS Montessori Emmen Openbaar 30,04 202 6
Kardinaal Alfrink-School Emmen Rooms-Katholiek 30,64 261 7
Willem Alexander Erica Protestants-Christelijk 30,89 49 7
De Hoeksteen Emmer Compascuum Rooms-Katholiek 30,93 51 7
De Brug Klazienaveen Protestants-Christelijk 31,18 169 7
RKBS De Diedeldoorn Emmen Rooms-Katholiek 31,18 184 7
Sint Gerardus Majella Nieuw Schoonebeek Rooms-Katholiek 31,22 82 7
Het Palet Emmen Protestants-Christelijk 31,34 175 7
Chr. Nat. Basisschool De Bron Nieuw Amsterdam Protestants-Christelijk 31,42 241 8
OBS 2 Mr. Vegter Emmen Openbaar 31,69 74 8
OBS De Iemenhof Schoonebeek Openbaar 31,72 157 8
OBS De Dreske Roswinkel Openbaar 31,73 59 8
RKBS Sint Theresia Barger Compascuum Rooms-Katholiek 31,79 113 8
St Henricus-School Klazienaveen Rooms-Katholiek 31,85 228 8
OBS De Viersprong Klazienaveen Openbaar 31,92 219 8
De Bente OBS Emmer Compascuum Openbaar 32,13 140 8
St Franciscus Weiteveen Rooms-Katholiek 32,39 84 8
Pastoor Middelkoopschool Klazienaveen Rooms-Katholiek 32,39 177 8
OBS De Anbrenge Erica Openbaar 32,45 117 8
OBS op 't Veld Emmen Openbaar 32,50 70 8
OBS De Dreef Emmer Compascuum Openbaar 32,64 95 8
RKBS De Banier Zwartemeer Rooms-Katholiek 32,82 127 9
OBS De Bascule Nieuw Amsterdam Openbaar 32,99 298 9
OBS 't Koppel Nieuw Weerdinge Openbaar 33,15 84 9
De Kubus Emmen Openbaar 33,19 342 9
Groen van Prinstererschool Emmen Protestants-Christelijk 33,24 150 9
De Kap Klazienaveen Protestants-Christelijk 33,32 110 9
OBS Dordse Til Nieuw Dordrecht Openbaar 33,53 98 9
OBS De Runde Emmer Compascuum Openbaar 33,75 82 9
OBS De Barg Emmen Openbaar 34,23 79 9
OBS De Meent Emmer Compascuum Openbaar 34,53 86 9
Kristalla Emmen Rooms-Katholiek 34,83 112 9
OBS 't Swarte Meer Zwartemeer Openbaar 34,92 66 9
't Twiespan Emmen Protestants-Christelijk 35,10 178 9
De Bentetop Nieuw Weerdinge Protestants-Christelijk 35,22 87 9
Basisschool Braakhekke Emmer Compascuum Protestants-Christelijk 35,35 55 9
OBS Emmermeer Emmen Openbaar 35,45 69 10
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CBS de Zwaluw Zandpol Protestants-Christelijk 36,20 50 10
OBS De Brink Emmen Openbaar 36,70 274 10
St. Frans School Emmen Rooms-Katholiek 36,94 102 10
OBS De Planeet Klazienaveen Openbaar 37,07 26 10
OBS Angelslo Emmen Openbaar 37,60 287 10
OBS De Spil Klazienaveen Openbaar 38,22 44 10
Totaal 7.965
Weging op gemeenteniveau: 31,92

Cijfers: www.schoolweging.nl en www.scholenopdekaart.nl

a. OBS De Zwaluw geeft vanwege een te klein aantal leerlingen geen cijfers over de schooladviezen.
b. Basisschool Braakhekke geeft vanwege een te klein aantal leerlingen geen cijfers over de schooladviezen.
c. OBS De Brink heeft 38,1% onbekend op de eindtoets. Deze zijn gescoord als hogere eindadviezen (anders zou het nul zijn).
d. OBS De Spil geeft vanwege een te klein aantal leerlingen geen cijfers over de schooladviezen.
e. Als gevolg van Covid zijn van basisschool Braakhekke geen cijfers op 1F en 2F beschikbaar.
f. Van OBS Angelslo zijn op 'mijn schoolweging' geen cijfers beschikbaar op resultaten 1F en 2F
g. OBS De Brink maakt deel uit van het experticecentrum anderstaligen en de AZC-school
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BIJLAGE 2: WIJKEN EN BUURTEN 
 

 

Plaats Wijk Buurt Aant. Lln. Weging Aant. Sch. Perc.
Emmen Delftlanden Delftlanden 200 27,76 2 3
Emmen Emmen-Centrum Oost Emmen-omgeving Oude Roswinkelerweg 113 27,76 1 3
Emmen Emmen-Centrum Oost Emmen over t spoor 229 27,80 1 3
Emmen Rietlanden Rietlanden 985 29,18 4 5
Emmen Kern Emmen Zuid Noordbarge 214 29,68 2 6
Emmen Kern Emmen Noord Weerdinge 113 29,89 1 6
Emmen Barger-Oosterveld Barger-Oosterveld 266 30,44 2 7
Schoonebeek Schoonebeek Schoonebeek 361 30,67 2 7
Erica Erica Erica-Centrum 382 30,84 3 7
Nieuw Schoonebeek Nieuw-Schoonebeek Nieuw-Schoonebeek 82 31,22 1 7
Roswinkel Roswinkel Roswinkel-Centrum 59 31,73 1 8
Barger Compascuum Barger-Compascuum Barger-Compascuum-Centrum 113 31,79 1 8
Nieuw Amsterdam Nieuw-Amsterdam Nieuw-Amsterdam-Centrum 539 32,29 2 8
Klazienaveen Klazienaveen Klazienaveen-Zuid 770 32,30 5 8
Weiteveen Weiteveen Weiteveen 84 32,39 1 8
Emmer Compascuum Emmer-Compascuum Emmer-Erfscheidenveen 95 32,64 1 8
Klazienaveen Klazienaveen Klazienaveen-Noord 203 32,99 2 9
Emmen Emmermeer Emmermeer 523 33,02 4 9
Emmer Compascuum Emmer-Compascuum Emmer-Compascuum-Centrum 414 33,23 5 9
Emmen Bargeres Bargeres 789 33,26 4 9
Nieuw Dordrecht Nieuw-Dordrecht Nieuw-Dordrecht-Centrum 98 33,53 1 9
Zwartemeer Zwartemeer Zwartemeer-Centrum 193 33,54 2 9
Emmen Emmerhout Emmerhout 454 33,59 2 9
Nieuw Weerdinge Nieuw-Weerdinge Eerste Kruisdiep 171 34,20 2 9
Zandpol Schoonebeek Zandpol 50 36,20 1 10
Emmen Angelslo Angelslo 465 36,64 2 10
Totaal 7.965 55

Plaats Wijk Buurt Aant. Lln. Weging Aant. Sch. Perc.
Emmen Angelslo Angelslo 465 36,64 2 10
Barger Compascuum Barger-Compascuum Barger-Compascuum-Centrum 113 31,79 1 8
Emmen Barger-Oosterveld Barger-Oosterveld 266 30,44 2 7
Emmen Bargeres Bargeres 789 33,26 4 9
Emmen Delftlanden Delftlanden 200 27,76 2 3
Emmen Emmen-Centrum Oost Emmen-omgeving Oude Roswinkelerweg 113 27,76 1 3
Emmen Emmen-Centrum Oost Emmen over t spoor 229 27,80 1 3
Emmer Compascuum Emmer-Compascuum Emmer-Erfscheidenveen 95 32,64 1 8
Emmer Compascuum Emmer-Compascuum Emmer-Compascuum-Centrum 414 33,23 5 9
Emmen Emmerhout Emmerhout 454 33,59 2 9
Emmen Emmermeer Emmermeer 523 33,02 4 9
Erica Erica Erica-Centrum 382 30,84 3 7
Emmen Kern Emmen Noord Weerdinge 113 29,89 1 6
Emmen Kern Emmen Zuid Noordbarge 214 29,68 2 6
Klazienaveen Klazienaveen Klazienaveen-Zuid 770 32,30 5 8
Klazienaveen Klazienaveen Klazienaveen-Noord 203 32,99 2 9
Nieuw Amsterdam Nieuw-Amsterdam Nieuw-Amsterdam-Centrum 539 32,29 2 8
Nieuw Dordrecht Nieuw-Dordrecht Nieuw-Dordrecht-Centrum 98 33,53 1 9
Nieuw Schoonebeek Nieuw-Schoonebeek Nieuw-Schoonebeek 82 31,22 1 7
Nieuw Weerdinge Nieuw-Weerdinge Eerste Kruisdiep 171 34,20 2 9
Emmen Rietlanden Rietlanden 985 29,18 4 5
Roswinkel Roswinkel Roswinkel-Centrum 59 31,73 1 8
Schoonebeek Schoonebeek Schoonebeek 361 30,67 2 7
Zandpol Schoonebeek Zandpol 50 36,20 1 10
Weiteveen Weiteveen Weiteveen 84 32,39 1 8
Zwartemeer Zwartemeer Zwartemeer-Centrum 193 33,54 2 9
Totaal 7.965 55
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BIJLAGE 3: NORMERING TAALNIVEAU 
 

 

Stap 1: landelijk referentiemodel
Als start van de berekening wordt het onderwijsresultatenmodel genomen van het ministerie van
OCW. Hierop staan de referentiescores geordend naar schoolweging:

Van Tot
20 21 92,2 74,4 83,3
21 22 90,5 70,3 80,4
22 23 87,2 65,6 76,4
23 24 86,7 65,2 76,0
24 25 85,4 62,8 74,1
25 26 82,4 63,4 72,9
26 27 81,1 62,2 71,7
27 28 79,4 60,3 69,9
28 29 78,7 60,9 69,8
29 30 77,5 60,4 69,0
30 31 75,3 58,4 66,9
31 32 73,5 57,1 65,3
32 33 72,3 56,8 64,6
33 34 70,3 53,5 61,9
34 35 68,3 53,7 61,0
35 36 64,7 52,1 58,4
36 37 60,7 51,6 56,2
37 38 59,8 51,1 55,5
38 39 56,9 50,4 53,7
39 40 53,1 49,9 51,5

Bron: onderwijsresultatenmodel primair onderwijs, Min. OCW, 2021

In de tabel staan uitsluitend de scores op het referentieniveau 2F aangegeven. Het ambitieniveau
voor wat betreft het resultaat op 1 F is dat alle leerlingen het onderwijs verlaten met dit niveau. De
ambitie voor 1F is dus gesteld op 100% voor alle scholen. 

In de tabel (die van de site van het ministerie van OCW komt) staat het referentieniveau
aangegeven voor het percentage leerlingen dat op taal het niveau van 2F behaalt. De ordening is
op basis van schoolweging. De lat ligt voor scholen met een hoge schoolweging lager, dan voor
scholen met een lage schoolweging. Scholen met een lage schoolweging hebben méér kansrijke
kinderen en zouden dus ook hogere scores moeten behalen. 

De bovenstaande tabel betreft de score op taal. Deze is verdeeld in een score op 'lezen' (LEZ) en
een score op 'taalverwerking' (TAV). De beide scores zijn voor de monitoringrapportage
gecombineerd in één enkel getal door te te middelen. Die score bevindt zich in de kolom GEM.

GEM. Schoolweging % 2F LEZ % 2F TAV
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Stap 2: vertaling naar het kleurenschema
Hoewel het schema van het ministerie er uitziet alsof elke klasse even groot is, is dat in werkelijk-
heid niet het geval. In de klasse van 20 - 21 bevinden zich maar enkele scholen, terwijl zich in de 
klasse van 30 - 31 juist heel veel scholen bevinden, omdat deze klasse de gemiddelde
schoolweging in Nederland betreft. 

Binnen de rapportage werken we met een kleurenschema dat bestaat uit percentielen. Elk per-
centiel bevat (bij benadering) een even grote groep scholen. Om zinvol een ambitieniveau per
percentiel uit het kleurschema te kunnen stellen, zal de tabel van het ministerie vertaald moeten
worden naar de tabel zoals die in deze notitie gebruikt wordt. 

In de volgende tabel zijn de schoolwegingen herordend naar (bij benadering) de klasses uit het
kleurenschema. Dat betekent dus dat elk percentiel in de volgende tabel (ongeveer) evenveel
scholen omvat. 

Vervolgens zijn de gemiddelde uitkomsten uit de tabel van de onderwijsresultaten
genomen (voor lezen en taalverwerking). 

Van Tot
20 21 83,3
21 22 80,4
22 23 76,4
23 24 76,0
24 25 74,1
25 26 72,9
26 27 71,7
27 28 69,9 69,9 3
28 29 69,8 69,8 4
29 30 69,0 69,0 5 en 6
30 31 66,9 66,9 7
31 32 65,3
32 33 64,6
33 34 61,9
34 35 61,0
35 36 58,4
36 37 56,2
37 38 55,5
38 39 53,7
39 40 51,5

Als deze tabel een beetje netjes wordt weerggeven, dan resultert het volgende:

Schoolweging GEM GEM. Klasse

178,0

8

9

10

72,3

55,0

61,5

64,9

2
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Huidige norm
1 19,00 24,88 78,0
2 24,88 26,80 72,3
3 26,80 27,91 69,9
4 27,91 28,79 69,8
5 28,79 29,57 69,0
6 29,57 30,38 69,0
7 30,38 31,39 66,9
8 31,39 32,78 64,9
9 32,78 35,40 61,5

10 35,40 42,40 55,0

Stap 3: formulering ambitieniveau
Als referentiepunt is genomen dat leerlingen twee percentielen naar boven opschuiven voor wat
betreft de resultaten op 2F. Op die manier wordt het effect van de groep waartoe leerlingen
behoren ('de schoolweging') significant verminderd.

In de volgende tabel is het ambitieniveau twee percentielen opgeschoven. Het oorspronkelijke
resultaat voor het gele gebied (groep 5 en 6) wordt dan de ambitie voor groep 7 en 8, etc. Dat leidt
tot de volgende ambitie op 2F per schoolweging:

Huidige norm Ambitie
1 19,00 24,88 78,0 83,3
2 24,88 26,80 72,3 81,9
3 26,80 27,91 69,9 78,0
4 27,91 28,79 69,8 72,3
5 28,79 29,57 69,0 69,9
6 29,57 30,38 69,0 69,8
7 30,38 31,39 66,9 69,0
8 31,39 32,78 64,9 69,0
9 32,78 35,40 61,5 66,9

10 35,40 42,40 55,0 64,9
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BIJLAGE 4: REALITEIT VERSUS AMBITIENIVEAU 1F/2F 
 

 
 
 

Naam
Weging 
(gem.) Lln. Perc.

Resultaat 
Gem. 1F

Resultaat 
Gem. 2F

Ambitie 
Gem. 2F

Verschil 
1F Verschil 2F

Delftlanden 27,49 95 3 95,2% 40,5% 78,0% -5 -36
De Rank 27,76 113 3 95,8% 48,6% 78,0% -5 -33
OBS 't Eenspan 27,80 229 3 92,9% 52,0% 78,0% -16 -60
OBS De Lisdodde 27,98 393 4 98,4% 66,4% 72,3% -6 -23
CB Het Talent 28,00 105 4 100,0% 71,1% 72,3% 0 -1
De Stroeten 28,61 140 4 100,0% 88,9% 72,3% 0 23
Het Anker Jenaplanschool 29,20 211 5 99,0% 68,8% 69,9% -2 -2
OBS De Vlonder 29,67 197 6 92,8% 58,0% 69,8% -14 -23
Sint Gerardus 29,70 196 6 97,3% 59,1% 69,8% -5 -21
CBS De Oliebron 29,86 204 6 95,8% 67,7% 69,8% -9 -4
OBS De Esdoorn 29,89 113 6 100,0% 68,0% 69,8% 0 -2
RKBS De Brummelbos 29,96 216 6 100,0% 78,8% 69,8% 0 19
OBS Montessori 30,04 202 6 95,5% 62,2% 69,8% -9 -15
Kardinaal Alfrink-School 30,64 261 7 93,6% 58,5% 69,0% -17 -27
Willem Alexander 30,89 49 7 100,0% 54,2% 69,0% 0 -7
De Hoeksteen 30,93 51 7 98,2% 50,9% 69,0% -1 -9
De Brug 31,18 169 7 96,2% 52,2% 69,0% -6 -28
RKBS De Diedeldoorn 31,18 184 7 95,4% 65,7% 69,0% -8 -6
Sint Gerardus Majella 31,22 82 7 100,0% 71,2% 69,0% 0 2
Het Palet 31,34 175 7 91,5% 58,1% 69,0% -15 -19
Chr. Nat. Basisschool De Bron 31,42 241 8 94,2% 58,5% 69,0% -14 -25
OBS 2 Mr. Vegter 31,69 74 8 94,4% 61,1% 69,0% -4 -6
OBS De Iemenhof 31,72 157 8 97,4% 65,8% 69,0% -4 -5
OBS De Dreske 31,73 59 8 89,7% 25,6% 69,0% -6 -26
RKBS Sint Theresia 31,79 113 8 89,3% 52,4% 69,0% -12 -19
St Henricus-School 31,85 228 8 92,9% 49,2% 69,0% -16 -45
OBS De Viersprong 31,92 219 8 95,5% 58,3% 69,0% -10 -23
De Bente OBS 32,13 140 8 98,7% 57,3% 69,0% -2 -16
St Franciscus 32,39 84 8 95,2% 60,7% 69,0% -4 -7
Pastoor Middelkoopschool 32,39 177 8 91,7% 30,6% 69,0% -15 -68
OBS De Anbrenge 32,45 117 8 100,0% 72,5% 69,0% 0 4
OBS op 't Veld 32,50 70 8 92,6% 51,9% 69,0% -5 -12
OBS De Dreef 32,64 95 8 100,0% 58,7% 69,0% 0 -10
RKBS De Banier 32,82 127 9 95,4% 43,5% 66,9% -6 -30
OBS De Bascule 32,99 298 9 93,8% 48,7% 66,9% -18 -54
OBS 't Koppel 33,15 84 9 92,4% 54,3% 66,9% -6 -11
De Kubus 33,19 342 9 96,1% 56,3% 66,9% -13 -36
Groen van Prinstererschool 33,24 150 9 95,2% 55,8% 66,9% -7 -17
De Kap 33,32 110 9 92,2% 35,6% 66,9% -9 -34
OBS Dordse Til 33,53 98 9 96,4% 48,8% 66,9% -4 -18
OBS De Runde 33,75 82 9 95,2% 59,5% 66,9% -4 -6
OBS De Barg 34,23 79 9 92,2% 58,8% 66,9% -6 -6
OBS De Meent 34,53 86 9 93,1% 44,4% 66,9% -6 -19
Kristalla 34,83 112 9 86,4% 27,3% 66,9% -15 -44
OBS 't Swarte Meer 34,92 66 9 88,9% 47,6% 66,9% -7 -13
't Twiespan 35,10 178 9 98,9% 69,0% 66,9% -2 4
De Bentetop 35,22 87 9 95,6% 58,9% 66,9% -4 -7
Basisschool Braakhekke 35,35 55 9 66,9%
OBS Emmermeer 35,45 69 10 96,7% 46,7% 64,9% -2 -13
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CBS de Zwaluw 36,20 50 10 95,8% 62,5% 64,9% -2 -1
OBS De Brink 36,70 274 10 70,5% 19,2% 64,9% -81 -125
St. Frans School 36,94 102 10 93,7% 46,8% 64,9% -6 -18
OBS De Planeet 37,07 26 10 100,0% 50,0% 64,9% 0 -4
OBS Angelslo 37,60 287 10 64,9%
OBS De Spil 38,22 44 10 96,8% 55,6% 64,9% -1 -4
Totaal 7.965 Totaal: -411 -678

Cijfers: www.schoolweging.nl en www.scholenopdekaart.nl

1F Perc.
Verschil ambitie en huidig resultaat in leerlingen per jaar: -51

Verschil ambitie en huidig resultaat over de gehele populatie: -411 -5,2%

2F
Verschil ambitie en huidig resultaat in leerlingen per jaar: -85

Verschil ambitie en huidig resultaat over de gehele populatie: -678 -8,5%
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BIJLAGE 5: NORMERING SCHOOLADVIEZEN 
Op de website van ‘scholen op de kaart’ worden de resultaten van scholen vergeleken met die van 
‘vergelijkbare scholen’. Voor wat betreft de resultaten op 1F, 2F en 2S (taal en rekenniveau) gebeurt 
dit door vergelijking met scholen die een overeenkomstige schoolweging hebben. Voor wat betreft de 
schooladviezen wordt er voor alle scholen echter uitgegaan van één norm: 

 

Deze norm is het meerjaarsgemiddelde van alle scholen in Nederland ongesorteerd over hoogte van 
inkomens en is desgewenst jaarlijks te updaten.45  

 

 
45 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84274NED/table?dl=56527 

Stap 1: Van taalambitie naar advisering
Het ambitieniveau voor de schoolresultaten wordt verondersteld sterk te correleren met de
mogelijkheden van leerlingen zich binnen hogere vormen van onderwijs te handhaven. Naarmate
een school meer leerlingen heeft die op hoog niveau uitstromen voor wat betreft taal en rekenen,
zal het aantal adviezen voor hogere vormen van onderwijs ook toenemen. 

Het ambitieniveau voor de uitstroom van leerlingen op niveau 2F staat weergegeven in de
volgende tabel:

Huidige norm Ambitie
1 19,00 24,88 78,0 83,3
2 24,88 26,80 72,3 81,9
3 26,80 27,91 69,9 78,0
4 27,91 28,79 69,8 72,3
5 28,79 29,57 69,0 69,9
6 29,57 30,38 69,0 69,8
7 30,38 31,39 66,9 69,0
8 31,39 32,78 64,9 69,0
9 32,78 35,40 61,5 66,9

10 35,40 42,40 55,0 64,9
Tabel is tot stand gekomen in een eerdere bijlage

Een school die zich in percentiel vijf bevindt heeft als ambitie dat (tenminste) 69,9% van de leerlin-
gen uitstroomt op niveau 2F. 
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Stap 2: de landelijke referentie voor advisering
In de rapportage wordt als referentiepunt voor het beoordelen van de mate waarin scholen
ambitieus adviseren het aantal adviezen voor hogere vormen van onderwijs genomen. Hoe scholen
adviseren kan worden teruggevonden op de site van www.scholenopdekaart.

In de rapportage wordt onder 'advisering voor hoger onderwijs' al die adviezen verstaan van vwo
t/m het gemengde advies vmbo-(g)t/havo. Een enkelvoudig advies voor vmbo-(g)t wordt niet gezien
als een advies voor 'hoger onderwijs'.

Op de site van 'scholen op de kaart' is de norm waarmee de advisering van scholen wordt
vergeleken voor alle scholen hetzelfde:

Advies Norm
vwo en havo/vwo 29,6%

havo en vmbo-(g)t/havo 26,9%
Totaal 56,5%

Deze landelijke referentie is gebaseerd op een gemiddelde en zou dus normaal gesproken behoren 
bij de percentielen vijf en zes uit het kleurenschema. De ambitie van het project is echter dat we 
voor alle leerlingen uit een schoolweging twee percentielen opschuiven. Dat betekent dat dit ge-
middelde wordt genomen voor de percentielen zeven en acht. De 'gemiddelde advisering' zou dus
moeten gaan gelden voor leerlingen die twee schoolwegingen boven dit gemiddelde zitten en 
gemiddeld dus een lagere kans hebben op een schoolcarriërre in hogere vormen van onderwijs. 

Nu kan het ambitieniveau voor 2F en het ambitieniveau voor de advisering in een tabel naast 
elkaar worden gezet:

havo
vmbo-(g)t/havo

1 83,3 1,21
2 81,9
3 78,0
4 72,3
5 69,9
6 69,8
7
8
9 66,9

10 64,9

De omrekening naar de andere percentielen uit het kleurenschema gebeurt door gebruik te maken
van de verhoudingen op de uitstroom op 2F. Het ambitieniveau voor 2F voor het eerste percentiel is
bijvoorbeeld 83,3. Op basis daarvan kan een factor worden berekend:

83,3 / 69,0 = 1,21

69,0 26,9% 56,5%1,00

2F
Omreken-

factor
Totaal

vwo
havo/vwo

Ambitieniveau schooladviezen

29,6%
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Als de percentages voor schooladviezen van het zevende en achtste percentiel met deze factor wor-
den vermenigvuldigd, dan volgt het ambitieniveau voor de scholen die vallen in het eerste percentiel:

1,21 x 56,5% = 68,3%

Door het volgen van deze systematiek voor de overige percentielen kan de volgende tabel worden
opgesteld:

havo
vmbo-(g)t/havo

1 83,3 1,21 32,5% 68,3%
2 81,9 1,19 31,9% 67,1%
3 78,0 1,13 30,4% 63,9%
4 72,3 1,05 28,2% 59,2%
5 69,9 1,01 27,3% 57,2%
6 69,8 1,01 27,2% 57,2%
7 26,9% 56,5%
8 29,6% 56,5%
9 66,9 0,97 26,1% 54,8%

10 64,9 0,94 25,3% 53,2%

Deze tabel vormt het ambitieniveau voor schooladviezen waarmee de huidige situatie binnen de 
deelnemende scholen zal worden vergeleken. 

29,6%
26,6%

Totaal
havo/vwo

28,7%
27,9%

1,00

35,8%
35,1%
33,5%
31,0%
30,0%
30,0%

69,0

Ambitieniveau schooladviezen

2F Multiplier vwo
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BIJLAGE 6: SCHOOLADVIEZEN EMMENSE SCHOLEN 

 

Naam
Weging 
(gem.) Lln. Perc.

Huidig 
niveau

Ambitie-
niveau

Onder 
ambitie 
niveau

Boven 
ambitie 
niveau

Delftlanden 27,49 95 3 90,0% 63,9% 25

De Rank 27,76 113 3 46,7% 63,9% 19

OBS 't Eenspan 27,80 229 3 62,9% 63,9% 2

OBS De Lisdodde 27,98 393 4 63,4% 59,2% 16

CB Het Talent 28,00 105 4 64,3% 59,2% 5

De Stroeten 28,61 140 4 63,7% 59,2% 6

Het Anker Jenaplanschool 29,20 211 5 65,6% 57,2% 18

OBS De Vlonder 29,67 197 6 34,4% 57,2% 45

Sint Gerardus 29,70 196 6 85,0% 57,2% 54

CBS De Oliebron 29,86 204 6 48,5% 57,2% 18

OBS De Esdoorn 29,89 113 6 15,4% 57,2% 47

RKBS De Brummelbos 29,96 216 6 38,5% 57,2% 40

OBS Montessori 30,04 202 6 64,3% 57,2% 14

Kardinaal Alfrink-School 30,64 261 7 33,2% 56,5% 61

Willem Alexander 30,89 49 7 90,0% 56,5% 16

De Hoeksteen 30,93 51 7 37,5% 56,5% 10

De Brug 31,18 169 7 40,7% 56,5% 27

RKBS De Diedeldoorn 31,18 184 7 26,1% 56,5% 56

Sint Gerardus Majella 31,22 82 7 77,0% 56,5% 17

Het Palet 31,34 175 7 13,4% 56,5% 75

Chr. Nat. Basisschool De Bron 31,42 241 8 72,3% 56,5% 38

OBS 2 Mr. Vegter 31,69 74 8 46,7% 56,5% 7

OBS De Iemenhof 31,72 157 8 20,0% 56,5% 57

OBS De Dreske 31,73 59 8 50,0% 56,5% 4

RKBS Sint Theresia 31,79 113 8 23,3% 56,5% 38

St Henricus-School 31,85 228 8 52,3% 56,5% 10

OBS De Viersprong 31,92 219 8 43,8% 56,5% 28

De Bente OBS 32,13 140 8 73,7% 56,5% 24

St Franciscus 32,39 84 8 84,2% 56,5% 23

Pastoor Middelkoopschool 32,39 177 8 39,1% 56,5% 31

OBS De Anbrenge 32,45 117 8 52,6% 56,5% 5

OBS op 't Veld 32,50 70 8 46,2% 56,5% 7

OBS De Dreef 32,64 95 8 33,3% 56,5% 22

RKBS De Banier 32,82 127 9 35,6% 54,8% 24

OBS De Bascule 32,99 298 9 45,9% 54,8% 26

OBS 't Koppel 33,15 84 9 33,3% 54,8% 18

De Kubus 33,19 342 9 37,6% 54,8% 59

Groen van Prinstererschool 33,24 150 9 33,3% 54,8% 32

De Kap 33,32 110 9 44,4% 54,8% 11

OBS Dordse Til 33,53 98 9 54,6% 54,8% 0

OBS De Runde 33,75 82 9 39,1% 54,8% 13

OBS De Barg 34,23 79 9 20,0% 54,8% 27

OBS De Meent 34,53 86 9 40,0% 54,8% 13

Kristalla 34,83 112 9 42,8% 54,8% 13

OBS 't Swarte Meer 34,92 66 9 44,5% 54,8% 7

't Twiespan 35,10 178 9 66,6% 54,8% 21

De Bentetop 35,22 87 9 50,0% 54,8% 4

Basisschool Braakhekke 35,35 55 9 54,8%

OBS Emmermeer 35,45 69 10 28,6% 53,2% 17
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CBS de Zwaluw 36,20 50 10 53,2%
OBS De Brink 36,70 274 10 38,1% 53,2% 41
St. Frans School 36,94 102 10 78,6% 53,2% 26
OBS De Planeet 37,07 26 10 33,4% 53,2% 5
OBS Angelslo 37,60 287 10 18,9% 53,2% 98
OBS De Spil 38,22 44 10 53,2%
Totaal 7.965
Cijfers: www.schoolweging.nl en www.scholenopdekaart.nl

Populatie Perc. Per jaarPopulatie Perc. Per jaar
Advisering onder ambitieniveau 1019 12,8% 127

Advisering boven ambitieniveau 305 3,8% 38

Advisering onder ambitieniveau 715 9,0% 89


