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Managementsamenvatting 
 
 
 
 
De hoeveelheid tijd die kinderen aan onderwijs-, opvang- en vrijetijdsactiviteiten 
besteden en de verdeling daarvan over de dag, de week en het jaar vormen al lang 
onderwerp van discussie. Variatie in de inrichting en invulling van de tijd heeft ge-
volgen voor de uiteenlopende betrokkenen, niet alleen voor de kinderen zelf, maar 
ook voor hun ouders en de instellingen voor onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding 
en de professionals en vrijwilligers die daar werkzaam zijn. Recentelijk is er sprake 
van een aantal ontwikkelingen op dit terrein. Gewezen kan worden op de groeiende 
arbeidsparticipatie van vrouwen, de toegenomen vraag naar opvang, veranderingen in 
wet- en regelgeving, en de hoge vlucht die brede scholen hebben genomen. Er is 
echter nog niet zoveel bekend over wat nu de precieze effecten zijn van al die ver-
schillende varianten van tijdsbestedingen. En wat er bekend is, is bovendien vaak niet 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en alleen in versnipperde vorm beschik-
baar. Om die reden heeft het ministerie van OCW het ITS van de Radboud Universi-
teit Nijmegen verzocht hier een reviewstudie naar te verrichten. Het doel daarvan was 
om zicht te krijgen op de effecten van de variatie in de besteding van tijd aan onder-
wijs, opvang en vrije tijd op de verschillende betrokkenen. Centraal stonden kinderen 
in de basisschoolleeftijd in Nederland, België (Vlaanderen), Frankrijk, Engeland, 
Zweden, Noorwegen en de Verenigde Staten. De onderzoeksperiode had betrekking 
op de jaren vanaf 1990. Het accent lag op evaluatieve studies waarin op wetenschap-
pelijke wijze en volgens gangbare methodologisch standaarden effecten van variaties 
in tijden waren bepaald. 
 
Een eerste constatering is dat er enorm veel is gepubliceerd over de uiteenlopende 
wijzen waarop vorm wordt gegeven aan de invulling van de dag, de week en het jaar. 
Een tweede, en wellicht belangrijkere, conclusie luidt dat het vooral beschrijvende en 
opiniërende publicaties betreft. Empirisch evaluatie-onderzoek is betrekkelijk weinig 
verricht, en dat geldt in nog sterkere mate voor effectenonderzoek dat voldoet aan 
gangbare methodologische standaarden. Verreweg het meeste onderzoek heeft be-
trekking op de Verenigde Staten; in West-Europese landen is maar weinig onderzoek 
op dit gebied uitgevoerd. Tevens concentreert praktisch al het onderzoek zich op de 
cognitieve leeropbrengsten (i.c. taal- en rekenprestaties) bij leerlingen. Niet-
cognitieve opbrengsten (zoals attitudes en gedrag) bij leerlingen krijgen beduidend 
minder aandacht. Slechts zeer incidenteel is aandacht besteed aan de gevolgen voor 
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ouders, leraren of schoolleiders. Onderzoek naar de gevolgen voor de betrokkenen bij 
instellingen voor opvang, sport of cultuur is niet aangetroffen. 
 
Voor zover er onderzoek is verricht, kampt het vaak met methodologische problemen. 
Er is ook sprake van zeer veel overlap en variatie bij de wijzen waarop vorm wordt 
gegeven aan de inrichting en invulling van de tijd. Een en ander maakt het lastig 
eenduidig effecten van een bepaalde variant te isoleren. De conclusies die hierna 
worden getrokken dienen daarom met enige terughoudendheid te worden geïnterpre-
teerd. 
 
Er is veel onderzoek verricht naar effecten van naschoolse programma’s, voorname-
lijk in de VS. Dergelijke programma’s, waarbinnen een mix wordt aangeboden van 
onderwijs-, ontspannings- en culturele activiteiten, laten meestal kleine positieve 
effecten zien. De mate van succes is echter afhankelijk van enkele belangrijke facto-
ren. Meer tijd op zich is niet voldoende, er dient ook een inhoudelijke link te zijn met 
het reguliere onderwijs, de begeleiders dienen gekwalificeerd te zijn, en een meer 
individuele benadering lijkt effectiever. 
 
Vanwege het feit dat er grote verschillen zijn tussen brede scholen, zowel binnen als 
tussen de onderscheiden landen, is onderzoek naar effecten niet eenvoudig. Er is geen 
onderzoek gevonden dat aan de gangbare kwaliteitscriteria voldoet. Onderzoek gaat 
doorgaans niet verder dan enkele kwalitatieve beschrijvingen. Op grond daarvan 
zeggen de betrokkenen over het algemeen positieve effecten waar te nemen. Voor 
zover er wel grootschalig kwantitatief onderzoek is aangetroffen, was er daarbij geen 
waaruit een positief effect van de brede school kon worden afgeleid. 
 
Onderzoek naar het bioritme van basisschoolkinderen in relatie tot hun functioneren 
en leerprestaties is praktisch geheel afwezig. Een enkel onderzoek suggereert dat de 
beste leertijd voor leerlingen om met meer attentie en concentratie te werken tussen 
10 en 11.30 à 12 uur en tussen 14 en 16.30 uur ligt. Daarbij wordt wel opgemerkt dat 
andere dan biologische factoren minstens zo belangrijk zijn, zoals de specifieke ma-
nier van lesgeven van de leerkracht en het creëren van een omgeving die de prestaties 
van leerlingen gedurende de hele schooldag bevordert.  
 
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat kinderen uit de lagere sociaal-economische 
milieus er gedurende de daar drie maanden durende zomervakantie qua taal- en re-
kenvaardigheid op achteruitgaan. Voor Nederland is er geen overtuigend bewijs dat in 
de (hier veel korter durende) vakantie de verschillen tussen kinderen uit lagere en 
hogere milieus toenemen. 
Als oplossing voor dit seizoenseffect wordt in de VS op grote schaal gekozen voor de 
invoering van een meer evenwichtige jaarkalender, waardoor het schooljaar met een 
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lange zomervakantie wordt vervangen door drie of vier blokken waarin periodes van 
onderwijs steeds worden gevolgd door kortere vakanties. Onderzoek naar de gevol-
gen van deze meer evenwichtige schoolkalender laat in het algemeen positieve effec-
ten zien op de prestaties van de kinderen, met name op die van kinderen uit achter-
standssituaties. Voor het overige laten de bevindingen een gemengd beeld zien. Een 
andere oplossing bestaat uit uitbreiding van het aantal schooldagen via het aanbieden 
van remediërings- en verrijkingsprogramma’s en programma’s op het gebied van 
sport en cultuur gedurende de zomervakantie. Hiernaar is nauwelijks onderzoek ver-
richt; bovendien is de effectiviteit afhankelijk van specifieke kenmerken van het 
programma en de kinderen die er aan deelnemen. 
 
Afsluitend kunnen nog twee aparte opties worden genoemd. Een eerste betreft het op 
jongere leeftijd in groep 1 starten van kinderen. Uit één onderzoek bleek dat wanneer 
achterstandsleerlingen op jongere leeftijd in groep 1 zouden instromen dit een positief 
effect op hun taal- en rekenprestaties zou hebben, terwijl de extra kosten beperkt zijn. 
Een tweede onderwerp betreft schakelklassen voor kinderen met taalachterstanden. 
Onderzoeksresultaten lieten een gemengd beeld zien. Bij sommige leeftijdsgroepen 
leidden de schakelklassen op cognitief gebied tot meer leerwinst, bij andere leeftijds-
groepen niet. Bovendien waren de bevindingen op niet-cognitief gebied wisselend. 
Wel was het zo dat de verschillende betrokkenen in het algemeen positief waren. 
 
De bovenstaande bevindingen samenvattend luidt de belangrijkste constatering dat er 
vooralsnog nauwelijks harde conclusies getrokken kunnen worden over effecten van 
variatie in de inrichting van tijd en dat er daarom vooral dringend behoefte is aan 
goed opgezet effectenonderzoek. Met de nodige terughoudendheid zou, wanneer het 
specifiek gaat om het verbeteren van de leerprestaties van de kinderen, wellicht kun-
nen worden geconcludeerd dat de mate van succes van de uiteenlopende varianten 
afhankelijk is van verschillende factoren. Niet alleen is substantieel meer tijd nodig, 
maar ook moet er bij de invulling daarvan voldoende samenhang zijn met het regulie-
re onderwijsprogramma, dienen de begeleiders hoog gekwalificeerd te zijn (bij voor-
keur de eigen leraren), en lijkt een meer individuele benadering effectiever. 
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1 Achtergronden, probleemstelling en onderzoeksopzet 
 
 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Het Ministerie van OCW heeft het ITS verzocht een internationaal vergelijkende 
literatuurstudie te verrichten naar de effecten van variaties in de inrichting van tijden 
met betrekking tot onderwijs en opvang op leerlingen, ouders, leraren, pedagogisch 
medewerkers en professionals cultuur en sport. In de paragrafen hierna wordt eerst 
ingegaan op de achtergronden van het onderzoek, vervolgens wordt de probleemstel-
ling verduidelijkt en daarna volgt een uitwerking van de onderzoeksopzet. 
 
 
1.2 Achtergronden 
 
1.2.1 Eerder onderzoek 
 
De hoeveelheid tijd die kinderen aan onderwijs-, opvang- en vrijetijdsactiviteiten 
besteden en de verdeling daarvan over de dag, de week en het jaar vormen al decen-
nialang onderwerp van discussie (Van Kessel, 1999). Eerder voerde het ITS in op-
dracht van het ministerie van OCW een internationaal comparatief onderzoek uit naar 
de effecten van (wijzigingen in) schooltijden in het basisonderwijs (Van Langen & 
Hulsen, 2001). Aanleiding toen was een voorgenomen wetswijziging, waardoor het 
voor scholen niet langer meer mogelijk zou zijn een vierdaagse schoolweek aan te 
bieden in plaats van een vijfdaagse. Twee aspecten stonden centraal, niet alleen het 
aantal lesuren1

 

, maar ook de verdeling daarvan over de dag en week. In de discussie 
die zich naar aanleiding van dat voorstel ontspon, kwamen de verschillende – en soms 
tegenstrijdige – belangen van de diverse betrokkenen naar voren. 

Voor de kinderen ging het bijvoorbeeld om de vraag of andere, i.c. meer schooluren 
per dag niet te belastend zouden zijn en negatieve consequenties zouden hebben voor 
hun aandachtsniveau en daardoor uiteindelijk ook hun prestaties. Achterliggend idee 
was dat kinderen, en dan vooral kleuters en leerlingen in de onderbouw, gegeven hun 
 
                                                      
1 In 1999 stelde de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) bijvoorbeeld voor ook het totale 

aantal onderwijsuren te verminderen, omdat Nederland binnen de groep OECD-landen bovenaan 
stond wat betreft het aantal aangeboden lesuren (VOO, 1999). Uit de jongste OECD-publicatie 
(OECD, 2009) blijkt dat dat nog steeds het geval is. 
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biologisch ritme zich het beste gedurende de ochtend kunnen concentreren en dat dat 
voor hen dan ook het aangewezen moment is om zich te richten op cognitieve onder-
delen van het onderwijsprogramma. Maar niet alleen cognitieve aspecten (zoals leer-
prestaties) vroegen aandacht, ook over de consequenties voor niet-cognitieve aspecten 
was discussie. Er was bijvoorbeeld zorg over de gevolgen van lange schooldagen 
voor de balans tussen inspanning en ontspanning en voor de sociale aspecten van het 
ontwikkelingsproces. 
 
Voor met name werkende ouders zou wijziging van schooltijden mogelijk ingrijpende 
gevolgen hebben, omdat zij dan voor extra opvang voor hun kinderen zouden moeten 
gaan zorgen. In de praktijk zou dat er dan op neer kunnen komen dat zij extra geld 
kwijt zouden zijn om die opvang te betalen of dat de moeders (een deel van) hun baan 
op zouden moeten zeggen om op hun kinderen te passen. Zeker in een periode dat er 
van overheidswege naar werd gestreefd de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergro-
ten, werd dat als een belangrijk issue gezien. 
 
Voor de school en leraren speelden ook verschillende belangen, zowel schoolorgani-
satorische als rechtspositionele. In verband met de problematiek van het lerarentekort 
werd een vierdaagse schoolweek als een goede oplossing gezien, mede in relatie tot 
vervanging bij ziekte en ADV van leraren. Tegelijk was er echter ook zorg voor de 
mogelijk toenemende belasting en werkdruk van leraren.  
 
Uit de door het ITS uitgevoerde studie kwamen uiteindelijk een aantal verrassende 
bevindingen naar voren. Zo bleken verschillen in het aantal schooldagen en aantal 
lesuren per dag niet uit te maken voor het prestatieniveau van de leerlingen en even-
min voor hun werkhouding en welbevinden. Ook bleek dat voor de leraren een lange-
re schooldag ook niet per se tot meer belasting hoeft te leiden, mits daar maar vol-
doende compensatie voor bestaat, bijvoorbeeld in de vorm van onderwijsvrije uren of 
dagen. Zowel biologisch-fysiologisch als psychologisch en hersenonderzoek naar de 
aandachtsspanne en de werking van het geheugen leidden niet tot eenduidige ant-
woorden. Duidelijk werd wel dat de ochtend niet zonder meer het meest optimale 
moment is om cognitieve zaken te leren (vgl. Balledux & Schreuder, 2005); het is 
minstens zo belangrijk hoe de lesdag wordt ingericht, in hoeverre de leraar afwisse-
ling aanbrengt en hoe effectief diens instructie is. 
 
 
1.2.2 Gewijzigde omstandigheden 
 
Sinds dit ITS-onderzoek naar schooltijden heeft plaatsgevonden, zo’n tien jaar gele-
den, is er het een en ander veranderd in de omstandigheden, waardoor het van belang 
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is nu opnieuw een stand van zaken op te maken. We zullen enkele van deze omstan-
digheden noemen. 
 
Op de eerste plaats is vanuit economische en emancipatoire motieven voor vrouwen 
de druk opgevoerd om te participeren in de arbeidsmarkt en te komen tot economi-
sche zelfstandigheid. De overheid heeft ter facilitering hiervan de afgelopen jaren met 
succes diverse maatregelen geïntroduceerd om de kinderopvang toegankelijker te 
maken, zowel in financieel opzicht als in termen van capaciteit; tegelijkertijd wordt er 
een kwaliteitsslag gemaakt. Opvang moet in dit verband overigens breed worden 
opgevat, niet alleen de (traditionele) kinderdagopvang, maar ook de voorschoolse, 
tussenschoolse en naschoolse opvang (Smit, Driessen, Sluiter & Meijvogel, 2007). 
 
Op de tweede plaats, en samenhangend met het voorgaande, is er fors ingezet op de 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en aandacht voor ouderbetrokkenheid en 
-participatie (Smit, Driessen, Van Kuijk & De Wit, 2008). De overheid streeft wat 
betreft VVE-voorzieningen inmiddels naar een zodanig aanbod, dat in principe hon-
derd procent van de betreffende kinderen een plek heeft. De druk op met name ouders 
uit achterstandssituaties neemt toe om hun kinderen deel te laten nemen aan dergelij-
ke VVE-voorzieningen en daarnaast zelf ook actief vorm te geven aan hun betrok-
kenheid bij de opvang en het onderwijs van hun kinderen. 
 
Op de derde plaats, en eigenlijk in het voorgaande al deels aangestipt, hebben er 
verschillende veranderingen in wet- en regelgeving plaatsgevonden, bijvoorbeeld wat 
betreft schooltijden, kinderopvang, VVE, medezeggenschap, klachtenregeling en de 
invoering van de Kwaliteitsagenda. Een concreet voorbeeld betreft de Subsidierege-
ling onderwijsverlenging basisonderwijs (CFI, 2009). Deze is gericht op de bestrij-
ding van onderpresteren door verlenging van de effectieve leertijd. Daartoe kunnen 
combinaties van scholen experimenten opzetten zoals de zomerschool, de weekend-
school en de verlengde schooldag. Een ander voorbeeld betreft de subsidieregeling 
voor het opzetten van schakelklassen. Ook deze zijn gericht op achterstandsbestrij-
ding via het anders inrichten van de schooldag en het schooljaar en daarmee via ver-
lenging van de leertijd (Mulder e.a., 2009). 
 
Op de vierde plaats moet gewezen worden op de enorme vlucht die brede scholen 
recentelijk hebben genomen. Momenteel is één op de vijf basisscholen een brede 
school. Via dergelijke scholen worden uiteenlopende doelen nagestreefd, waaronder 
het terugdringen van onderwijsachterstanden, het stimuleren van sporten en bewegen, 
het kennismaken met kunst en cultuur, het bevorderen van sociale cohesie in de wijk 
en het bieden van (sluitende) dagarrangementen voor werkende ouders. Om deze 
doelen te bereiken, wordt het aanbod verbreed via een substantiële en permanente 
uitbreiding van voorzieningen en activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, 
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zorg, kinderopvang, sport en cultuur. Tevens worden samenwerkingsrelaties aange-
gaan met allerlei instellingen op genoemde terreinen. Uitbreiding van het aanbod 
gebeurt voor een deel onder de reguliere schooltijden, maar het grootste deel vindt 
plaats na schooltijd. Dit laatste heeft dan consequenties voor alle betrokken, met 
name leerlingen, leraren, de school, en ouders, maar – zij het in minder mate – ook de 
medewerkers voor de instellingen voor opvang, sport en cultuur.  
 
Een specifieke verschijningsvorm van de brede school betreft de wijk- en dagarran-
gementen, waarmee bijvoorbeeld in Rotterdam op ruime schaal is geëxperimenteerd 
(zie Claassen, Driessen & Smit, 2009). Dergelijke arrangementen beogen een nieuwe 
structuur van brede scholen te realiseren met een doorlopend aanbod van onderwijs 
en opvang. Het gaat daarbij zowel om het verbeteren van de ontwikkelingsmogelijk-
heden voor de kinderen als om het bieden van oplossingen voor hun ouders om arbeid 
en zorg te combineren. Andere doelen betreffen de verbetering van de samenwerking 
met welzijnsinstellingen en de bevordering van de sociale cohesie in de wijk. Kern 
van het dagarrangement is de uitbreiding van de leertijd met zes uur per week, deels 
tussen de middag, maar voornamelijk na schooltijd. 
 
De bovengenoemde ontwikkelingen hebben vooral betrekking op het uitbreiden van 
de leertijd en het wijzigen van de dagdeling, i.c. het verlengen van de schooldag. Een 
onderwerp dat recentelijk ook de aandacht heeft getrokken, betreft de mogelijkheid 
om zomervakanties te benutten, in het bijzonder voor kinderen uit achterstandsgroe-
pen, om hun leertijd uit te breiden. Voor Nederland is dat een relatief nieuw onder-
werp, voor de VS vormt dit echter al enkele decennia voorwerp van wetenschappelijk 
onderzoek (Entwisle & Alexander, 1992). Daarnaast is onlangs voorgesteld de zo-
mervakanties voor leraren (in het voortgezet onderwijs) in te korten, om zodoende 
hun werkdruk door het jaar heen te verminderen. 
 
 
1.2.3 Verschillende perspectieven 
 
De wijze waarop de schooldag, de schoolweek en het schooljaar is ingericht, heeft 
gevolgen voor degenen die bij de invulling van de schooltijd, opvang en vrije tijd van 
kinderen zijn betrokken. In het voorgaande hebben we al een aantal betrokkenen de 
revue laten passeren; de belangrijkste zijn de kinderen zelf, hun ouders, de school en 
leraren, en de instellingen voor opvang en vrijetijdsbesteding en de professionals en 
vrijwilligers die daar werkzaam zijn. Hoewel elk van hen zijn eigen perspectief heeft, 
is er één aspect dat in de discussie steeds terugkeert, namelijk wat de gevolgen zijn 
voor de leeropbrengsten van de kinderen. 
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In schooleffectiviteitsonderzoek vormt ‘tijd’ al enige decennia een van de factoren 
waarover de meeste consensus bestaat als het gaat om de bijdrage aan de effectiviteit 
van het leerproces (Hattie, 2007). ‘Tijd’ wordt daarbij op verschillende manieren 
ingevuld: ‘time on task’, ‘(net) learning time’, en ‘(optimized) opportunity to learn’; 
bovendien betreft het niet alleen de tijd die op school wordt doorgebracht, maar ook 
de tijd buiten school, bijvoorbeeld thuis (huiswerk) of in clubverband. Een recente 
meta-analyse van Scheerens (2005) liet zien dat van de kenmerken op het niveau van 
de school ‘opportunity to learn’ en ‘learning time’ het sterkste effect hadden op on-
derwijsopbrengsten.2 Op het niveau van het onderwijs c.q. de instructie was het effect 
van tijd overigens minder sterk.3

 

 Een belangrijke kanttekening die bij deze bevindin-
gen wordt gemaakt is overigens dat het simpelweg uitbreiden van de leertijd, door 
bijvoorbeeld de schooldag te verlengen, niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot 
betere leeropbrengsten. Veel belangrijker is het hoe effectief de tijd wordt ingevuld 
en benut; de kwaliteit van de leraar en het curriculum zijn doorslaggevend (bv. Baker, 
Fabrega, Galindo & Mishook, 2004; Mass2020, 2010; Moore & Funkhauser, 1990). 

Maar niet alleen vanuit het perspectief van schooleffectiviteit, ook vanuit een econo-
misch perspectief wordt tijd als ‘human capital’ gezien, en wordt ervan uit gegaan dat 
met het aantal uren dat een kind aan onderwijs besteedt dit kapitaal toeneemt. Onder-
zoek laat ook zien dat met deze investering qua onderwijstijd niet alleen de totale 
verdiensten van een individu gedurende diens leven toenemen, maar dat er ook een 
samenhang bestaat met de groei van de economie van een land (Larson & Verma, 
1999). Vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief is aangetoond dat naarma-
te er grotere hoeveelheden tijd aan bepaalde activiteiten worden besteed er - normali-
ter - ook meer kennis, vaardigheden en ervaringen worden opgedaan. Meer tijd be-
steed aan school gaat doorgaans samen met betere onderwijsresultaten. Echter, meer 
tijd hoeft niet enkel te leiden tot positieve opbrengsten; aan meer onderwijstijd kun-
nen ook negatieve kanten zitten. Met name in Aziatische landen, zoals Japan en India, 
is gebleken dat voor een niet te veronachtzamen deel van de leerlingen geldt dat meer 
onderwijstijd samengaat met (c.q. leidt tot) meer druk, stress en depressieve gevoe-
lens. De vraag is dan of er een bovengrens of drempel bestaat met betrekking tot het 
aantal uren dat een kind aan onderwijs kan (c.q. moet) besteden zonder dat dit tot 
averechtse effecten leidt, in het bijzonder op het gebied van de geestelijke gezondheid 
(Larson & Verma, 1999). 
 
                                                      
2 Dat effect, uitgedrukt in termen van een correlatiecoëfficiënt, bedroeg 0,15 (ofwel een zogenoemde 

effect size van ongeveer 0,30; zie hierna in dit hoofdstuk), en valt daarmee volgens de gebruikelijke 
standaarden als ‘klein’ te karakteriseren. Scheerens (2005) is echter van mening dat er gronden zijn 
een dergelijk effect toch grote praktische relevantie toe te kennen (zie bv. ook Cooper e.a., 200; 
Durlak & Weissberg, 2007; Lauer, 2006). 

3 Een correlatiecoëfficiënt van rond de 0,12 (ofwel een effect size van circa 0,24). 
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Kinderen leren uiteraard niet alleen tijdens de uren die ze op school doorbrengen; ook 
in hun vrije tijd, bijvoorbeeld tijdens het spel, leren ze. Volgens Larson & Verma 
(1999) is er echter geen onderzoek voorhanden waaruit harde conclusies kunnen 
worden getrokken met betrekking tot de samenhang tussen de hoeveelheid tijd die aan 
spel worden besteed en aspecten van de ontwikkeling van kinderen.  
 
Er is veel discussie over de ideale verhouding tussen schooltijd en vrije tijd. Vaak 
gebeurt dit naar aanleiding van pleidooien om de schooldag uit te breiden; daar is 
namelijk niet iedereen even gelukkig mee.4 Zo zijn er leraren die vrezen dat kinderen 
zich niet zo lang kunnen concentreren en sommige ouders vinden dat kinderen ook 
rust nodig hebben. Schreuder & Valkestijn (1998) zijn van mening dat kinderen ook 
moeten kunnen beschikken over voldoende ‘echte’ vrije tijd. Niet altijd is echter even 
duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Volgens verschillende auteurs is niet alle tijd 
buiten de reguliere schooltijd vrije tijd. Hajer (2004) onderscheidt aldus georgani-
seerde en ongeorganiseerde vrije tijd. Schreuder, Valkestijn & Mewissen (2008) zien 
georganiseerde vrije tijd als educatieve tijd; deze wordt door volwassenen geïnitieerd, 
georganiseerd en gesuperviseerd. Er zit een bepaalde bedoeling achter, namelijk dat 
het kind toch min-of-meer gericht met het leren van uiteenlopende vaardigheden 
bezig is. Ongeorganiseerde vrije tijd is zelfgestuurde vrije tijd, waarbij kinderen eigen 
keuzes hebben, samen zijn met andere kinderen, en er geen sturende en toezichthou-
dende volwassenen zijn. Kinderen hebben daarmee ruimte om te experimenteren, 
ontdekken en oefenen, kortom zich te ontwikkelen. Maar dergelijke vrije tijd is ook 
tijd dat de kinderen niets moeten. Doornenbal (2007) acht het van belang dat er een 
balans is tussen wat zij noemt gestructureerde en niet-gestructureerde condities. Ener-
zijds moeten kinderen zich in een veilige en gestructureerde omgeving kunnen ont-
wikkelen, anderzijds dienen ze ook voldoende vrijheid en ruimte te hebben nieuwe 
ontdekkingen te kunnen doen.5

 
                                                      
4 Deze subparagraaf is in belangrijke mate gebaseerd op Hageman (2008); voor een overzicht van alle 

oorspronkelijke bronnen verwijzen we naar haar literatuurstudie. Voor een uitgebreid overzicht van 
voors en tegens zie bijvoorbeeld De ArgumentenFabriek (2009). 

 Het zelf invullen van de vrije tijd noopt tot het maken 
van eigen keuzes en vormt daarmee een belangrijke voorwaarde om te komen tot 
autonomie (Hageman, 2008). Sommige auteurs vinden al dergelijke onderscheiden 
maar kunstmatig; kinderen leren immers overal, dus ook in de vrije tijd (Van der 
Matten, 2000). Veugelers (2004) vindt het daarentegen wel relevant een onderscheid 
te maken. Kinderen leren dan misschien overal, maar in de verschillende domeinen 
leren ze andere vaardigheden, die een aanvulling betekenen op het repertoire waar-
over ze al beschikken. 

5 Toegepast op de brede school wijst Doornenbal (2007) op het belang van een dynamisch evenwicht 
tussen: (a) cognitief, sociaal en moreel leren; (b) zinvol en betekenisvol leren; en (c) leren en ont-
spannen. 
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Sinds halverwege de vorige eeuw is een belangrijk deel van de zelfgestuurde vrije tijd 
overgegaan in educatieve vrije tijd, een fenomeen wat wel wordt aangeduid als ‘de 
pedagogisering van de vrije tijd’. Gedurende steeds meer uren per dag is er sprake 
van gerichte opvoeding en socialisatie van kinderen, en dit gaat gepaard met een 
toenemende institutionalisering en professionalisering. Ten gevolge van de komst van 
de brede school heeft deze pedagogisering recentelijk een flinke vlucht genomen. De 
institutionalisering heeft tot consequentie dat kinderen steeds meer tijd doorbrengen 
in georganiseerd verband met voor hen georganiseerde, doelgerichte activiteiten 
onder gecontroleerde condities. De professionalisering vooronderstelt dat de verschil-
lende groepen van volwassenen in toenemende mate beschikken over kennis van de 
ontwikkeling van kinderen en vaardigheden om daar op een adequate wijze sturing 
aan te geven. Tot die betrokkenen horen behalve de ouders en leraren ook de (se-
mi)professionals die vrijetijdsactiviteiten begeleiden (Veugelers, 2004). 
 
Met de toenemende pedagogisering van de vrije tijd is overigens nog een ander aspect 
verbonden, namelijk dat van de zich over steeds meer (oorspronkelijk private) domei-
nen uitstrekkende overheidsbemoeienis. Een belangrijke reden voor de invoering van 
de verlengde schooldag en brede scholen was om via deze instituties een deel van de 
ongeorganiseerde vrije tijd van kinderen om te zetten in educatieve vrije tijd en zo 
deficiënties die zich in bepaalde sociaal-economische milieus voordeden te compen-
seren en achterstanden te voorkomen dan wel weg te werken. De inzet van brede 
scholen is aldus gemotiveerd vanuit een bepaalde (staats)ideologie. Zolang deelname 
aan de georganiseerde activiteiten op vrijwillige basis plaatsvindt, hoeft dat geen 
probleem te zijn. Dat kan echter anders (komen te) liggen als deze activiteiten (min-
of-meer) verplicht worden gesteld (cf. Hageman, 2008).  
 
Er is nog amper onderzoek verricht naar de invloed van de vrije tijd op de ontwikke-
ling van kinderen. Huysmans & Van de Broek (2003) hebben in het kader van de 
Rapportage Jeugd 2002 samenhangen berekend tussen de participatie van kinderen 
aan uiteenlopende vrijetijdsactiviteiten en een aantal cognitieve (i.c. schoolprestaties), 
emotionele, sociale en fysieke ontwikkelingsaspecten. Hierbij dient te worden aange-
tekend dat deze analyse louter betrekking heeft op 12- tot 18-jarigen, dus niet op 
basisschoolkinderen (die onderwerp vormen van het onderhavige onderzoek). Uit de 
analyse bleek dat de afzonderlijke samenhangen uiterst zwak dan wel verwaarloos-
baar waren. Dat gold zeker eveneens voor de relaties met de schoolprestaties. Ook 
zijn er correlaties berekend waarbij het aantal vrijetijdsactiviteiten waaraan werd 
deelgenomen is gesommeerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar activiteiten die 
via beleid zijn gestimuleerd (zoals sporten) en activiteiten die niet zijn gestimuleerd 
(zoals tv-kijken). Ook in deze gevallen waren de samenhangen nagenoeg nihil. Wan-
neer deze relaties causaal worden geïnterpreteerd, betekent dit dus dat participatie aan 
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uiteenlopende vrijetijdsactiviteiten geen enkele invloed heeft op de schoolprestaties 
van de kinderen.  
 
 
1.3 Probleemstelling 
 
Zoals we hierboven hebben aangegeven, zijn de verhoudingen tussen de tijd die be-
steed wordt aan onderwijs, opvang en vrije tijd recentelijk danig in beweging. Daarbij 
zijn steeds verschillende partijen betrokken en wijzigingen in die verhoudingen heb-
ben dan ook veelal consequenties voor elk van die partijen. Soms lopen de belangen 
parallel, maar soms zijn ze ook tegenstrijdig (vgl. Van der Grinten & Duin, 2009). Er 
is echter nog niet zoveel bekend over wat nu de precieze effecten zijn van al die ver-
schillende varianten van tijdsbestedingen. En wat er bekend is, is bovendien vaak niet 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en alleen in versnipperde vorm beschik-
baar (vgl. Appelhof, 2009). Om die reden is er behoefte aan een overzichtsstudie, 
waarin datgene wat uit wetenschappelijk onderzoek bekend is op een systematische 
manier bij elkaar is gezet.  
 
Het centrale doel van het onderhavige onderzoek is dan om via een internationale 
literatuurstudie zicht te krijgen op de effecten van de variatie in de besteding van tijd 
aan onderwijs, opvang en vrije tijd op de verschillende betrokkenen. Deze algemene 
doelstelling kan als volgt nader worden gespecificeerd. Wat de variatie in tijden be-
treft kan gedacht worden aan begin- en eindtijden voor onderwijs en opvang, pauze-
tijden, aan een evenwichtige verdeling van activiteiten en rustmomenten over de dag, 
en aan vakantietijden. Bij de verschillende betrokkenen gaat het met name om leer-
lingen, ouders, leraren, leidsters van opvangvoorzieningen, en begeleiders en trainers 
van sport- en cultuurinstellingen. Met betrekking tot mogelijke effecten gaat het bij 
leerlingen om zowel cognitieve als niet-cognitieve effecten (leerprestaties, resp. soci-
aal-emotionele factoren en competenties), bij ouders om arbeidsparticipatie, de moge-
lijkheden tot het combineren van arbeid en zorg en ouderbetrokkenheid en 
-participatie, en bij leraren, leidsters, begeleiders en trainers eveneens om tevreden-
heid. Het onderhavige onderzoek kent naast het zicht krijgen op mogelijke effecten 
ook nog een nevendoel, namelijk het komen tot aanbevelingen ten aanzien van wat 
bruikbare indicatoren zouden kunnen zijn om in de toekomst effecten van variatie in 
tijden op de dag en door het jaar heen te kunnen monitoren. 
 
 
1.4 Onderzoeksopzet en -verloop 
 
Het onderzoek heeft het karakter van een internationaal vergelijkende literatuurstudie. 
De informatie daarvoor is op verschillende manieren verzameld. Op de eerste plaats 
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via de expertise van onderzoekers die op het ITS op de uiteenlopende terreinen on-
derzoek hebben verricht. Vervolgens via een literatuursearch op internet met behulp 
van enkele universitaire bibliothecaire zoeksystemen, aangevuld met Google Scholar. 
Enkele voorbeelden van daarbij gehanteerde zoektermen zijn: verlengde onderwijs-
tijd, schooltijden, leertijd, schoolweek, lesuren, vakantie, dagindeling, dagarrange-
menten, tijdsbesteding, tussenschools, naschools, opvang, sport, cultuur, vrije tijd, 
arbeid, leraren, ouders, peuterleidsters, begeleiders, effecten, gevolgen. Deze en veel 
andere zoektermen zijn steeds in verschillende combinaties met elkaar gehanteerd. 
Bovendien zijn Engelstalige equivalenten als input voor de searches gebruikt. Op 
basis van de voorgaande strategieën, en dan vooral de daarbij verzamelde literatuurre-
ferenties, is steeds verder gezocht naar andere relevante bronnen (de zgn. ‘snowball’ 
methode). Naast deze inhoudelijke zoektermen zijn ook enkele methodische zoekter-
men gebruikt, zoals overzichtsstudie, review en meta-analyse. 
 
De literatuurstudie heeft een internationaal karakter. In overleg met de opdrachtgever 
van het onderzoek is de volgende selectie is gemaakt: Nederland, België (Vlaande-
ren), Frankrijk, Engeland, Zweden, Noorwegen en de Verenigde Staten. Deze selectie 
is gebaseerd op zowel pragmatische als inhoudelijke gronden. Enerzijds is er wat het 
onderhavige onderwerp betreft binnen enkele van deze landen veel geschreven (de 
VS), anderzijds is de situatie in deze landen op bepaalde aspecten vergelijkbaar (Bel-
gië), dan wel juist interessant vanwege een lange traditie met werkende ouders en full 
time opvang en onderwijs (Zweden). 
 
Het onderzoek richt zich op de 4- tot 12-jarige kinderen, dat wil zeggen de basis-
schoolfase. Qua periode concentreert het onderzoek zich op de ervaringen in de afge-
lopen twee decennia, dus vanaf 1990. Dit betekent dat dan de laatste ontwikkelingen 
uit het onderzoek van Van Langen & Hulsen (2001) nog worden meegenomen.  
 
In het onderzoek staan de effecten op de betrokkenen centraal. Volgens het ‘evidence 
based research’ paradigma dient, om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de 
causale werking van interventies, onderzoek te voldoen aan enkele criteria. Er moet 
sprake zijn van random toewijzing van leerlingen aan een bepaalde interventie of niet 
(d.w.z. een experimentele en een controlegroep), er dient een voor- en een nameting 
te worden verricht, en de uitkomsten van de experimentele groep dienen vervolgens 
te worden vergeleken met die van de controlegroep. Omdat random toewijzing in de 
praktijk in veel gevallen geen optie is (Gravemeijer & Kirschner, 2007), wordt vaak 
genoegen genomen met een minder strenge variant, waarbij de random toewijzing 
van leerlingen wordt vervangen door matching vooraf of statistische controle achter-
af. 
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Wij hebben voor de uiteindelijke selectie van de op te nemen studies enkele criteria 
aangehouden: 
• het moet om wetenschappelijk onderzoek gaan; 
• het onderzoek moet voldoen aan gangbare methodologische criteria, zo mogelijk 

met random toewijzing van leerlingen; 
• effecten dienen (zoveel mogelijk) in kwantitatieve termen beschikbaar te zijn.  
 
Aanvankelijk was het onze intentie de verzamelde literatuur als volgt te systematise-
ren en analyseren. 
• De hoofdindeling is die naar land, waarbij Nederland de hoofdmoot vormt. 
• Daarna was het streven gericht om te komen tot een overzicht van effecten per 

categorie van betrokkenen. Daarbij gaat het dan om een onderscheid tussen kinde-
ren; ouders; de school: bestuur, directie en leraren; de opvanginstelling: bestuur, 
directie en leidsters; en de instelling voor sport en cultuur en begeleiders/trainers. 

• Voor zover mogelijk (afhankelijk van de beschikbaarheid van dergelijke gegevens) 
wilden we ook een onderscheid naar effectmaat maken, voor de kinderen bijvoor-
beeld tussen cognitieve en niet-cognitieve effecten (bv. prestaties, resp. gedrag en 
houding). 

• Indien daar informatie over voorhanden is, wilden we bovendien aandacht besteden 
aan de condities waaronder de effecten optreden en verklaringen geven voor het al-
dan-niet optreden van de effecten. 

Figuur 1.1 geeft een schematisch ordeningsmodel van de effecten. 
 
 
Figuur 1.1 – Schematisch overzicht ordening effecten 

   Landen 
Betrokkenen Subgroepen Effecten NL B Fr UK Zw N VS 

Kinderen  cognitief 
niet-cognitief 

       

Ouders  arbeidsparticipatie 
combineren arbeid-zorg 
tevredenheid  
ouderbetrokkenheid en -participatie 

       

School bestuur 
directie 
leraren 

tevredenheid 
werkbelasting 
overleg 

       
       
       

Opvanginstelling bestuur 
leidsters 

tevredenheid 
werkbelasting 

       
       

Instelling voor 
sport of cultuur 

begeleiders/ 
trainers 

tevredenheid 
werkbelasting 
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Op basis van onze eigen kennis van en ervaringen met onderzoek op dit terrein wisten 
we van te voren dat we aan een erg ambitieuze onderneming zouden beginnen.6

 

 Be-
kend was bijvoorbeeld dat veel onderzoek op dit brede terrein niet voldeed aan gang-
bare criteria, dat effecten – voor zover die überhaupt zijn onderzocht – doorgaans 
worden gerapporteerd in kwalitatieve termen, dat wil zeggen in (beschrijvende) ter-
men van grote, kleine of geen verschillen of opbrengsten, zonder specificatie. Op 
voorhand viel ook al te zeggen dat de bulk van de onderzoeksoutput betrekking heeft 
op de cognitieve effecten op kinderen, en dat over effecten op ouders, school en lera-
ren, opvanginstelling en leidsters weinig informatie voorhanden is. En over effecten 
die te maken hebben met instellingen voor sport en cultuur en begeleiders/trainers 
nog weer minder. Ook wisten we dat praktisch al het gepubliceerde onderzoek be-
trekking heeft op de Verenigde Staten. 

Na de start van het onderzoek zijn we allereerst begonnen met het verzamelen van 
onderzoeksrapporten of samenvattingen daarvan in overzichtsstudies. Gaandeweg 
werden onze vermoedens wat betreft de beschikbaarheid en de kwaliteit van de beno-
digde informatie bevestigd (zie voor een vergelijkbare conclusie bijvoorbeeld ook: 
Appelhof, 2009a; Cooper e.a., 1996, 2000, 2003; Fashola, 1998; Kneese, 2000; Lauer 
e.a. 2006; Scott-Little, Hamann & Jurs, 2002; Studulski e.a., 2005; Terzian, Anderson 
Moore & Hamilton, 2009; Timmerhuis e.a., 2006; Verachtert e.a., 2009). Dat bete-
kent onder andere het volgende: 
• Heel veel arrangementen/activiteiten zijn niet geëvalueerd. 
• Verreweg het meeste onderzoek heeft betrekking op de Verenigde Staten; in Euro-

pa is nauwelijks onderzoek verricht. 
• Als er al onderzoek is verricht, is dat vaak beschouwend en beschrijvend van aard, 

vaak gaat het over de ontwikkeling, implementatie en processen (regelmatig in op-
dracht van of uitgevoerd door belangengroepen); veel publicaties zijn vooral opini-
ërend. 

• Nagenoeg al het effectenonderzoek voldoet niet aan de strenge methodologische 
eis van random toewijzing van leerlingen aan een bepaald arrangement. 

• Vaak wordt er überhaupt geen vergelijking gemaakt, soms echter wel met de eerde-
re situatie van dezelfde leerlingen of met de situatie van niet-random geselecteerde 
andere leerlingen. 

• Effectenonderzoek beperkt zich voornamelijk tot kinderen; andere betrokkenen 
worden hooguit incidenteel meegenomen. 

• Ook richt nagenoeg al het onderzoek zich op de leerprestaties van de kinderen; 
niet-cognitieve aspecten worden maar zelden onderzocht. 

 
                                                      
6 Om die reden ziet de opdrachtgever het onderzoek ook vooral als een soort nulmeting. 



 12 

• Voor zover er over ‘effecten’ wordt gerapporteerd, vindt dit vaak plaats in bewoor-
ding als ‘de betrokkenen zijn positief’, ‘er is sprake van een groot verschil’ of ‘de 
deelnemers zijn tevreden’, zonder hiervoor een echt gefundeerde onderbouwing of 
kwantificatie te geven. 

  
Naar aanleiding van de resultaten van onze eerste inventarisatieronde hebben we onze 
aanvankelijke eisen met betrekking tot strenge methodologische eisen neerwaarts 
bijgesteld. Wanneer we vast zouden hebben gehouden aan de strikte criteria voor 
‘evidence based’ onderwijsonderzoek, dan waren er nauwelijks studies meer overge-
bleven. Dat neemt niet weg dat we ook nu uiteindelijk veel studies niet mee hebben 
genomen in onze analyse.7

 

 De consequentie van dit alles is dat de in de volgende 
hoofdstukken gerapporteerde bevindingen noodgedwongen minder ‘hard’ zijn dan 
gewenst. We hebben als het gaat om effecten op leerlingen zoveel mogelijk studies 
meegenomen die ten minste een vergelijking maken tussen een experimentele en een 
controlegroep waarbij een voor- en een nameting heeft plaatsgevonden. Als het gaat 
om effecten op andere betrokkenen zijn we soms nog minder streng geweest en heb-
ben ook ‘gevolgen’ (niet in statistische zin) meegenomen. 

Voor onze analyse en beschrijving maken we zoveel mogelijk gebruik van eerder 
gepubliceerde overzichtsstudies (‘synthesis of research’, ‘review study’, en ‘meta-
analysis’), omdat op deze wijze resultaten van (zeer) veel afzonderlijk studies op een 
efficiënte wijze kunnen worden samengebracht. In een statistische meta-analyse ge-
beurt dat doorgaans in de vorm van een effectgrootte. Om tot een kwantificatie van 
bevindingen te komen, worden verschillen tussen bijvoorbeeld prestaties van leerlin-
gen die aan een bepaald programma hebben deelgenomen en leerlingen die dat niet 
hebben gedaan vaak uitgedrukt in zogenoemde effectgroottes (effect sizes: ES). Dit 
zijn gestandaardiseerde coëfficiënten die een indicatie geven van de (praktische) 
relevantie van dergelijke verschillen. Omdat ze gestandaardiseerd zijn, kunnen ze ook 
voor verschillende indicatoren (bv. taalprestaties, rekenprestaties) rechtstreeks met 
elkaar worden vergeleken. Wat de interpretatie van een ES betreft, wordt doorgaans 
de volgende vuistregel aangehouden: een ES van 0,20 is ‘klein’, die van 0,50 ‘mid-
delmatig’ en die van 0,80 ‘groot’ (Cohen, 1988). Het gaat echter om een vuistregel en 
daarom dient deze classificatie niet al te rigide te worden gehanteerd.  
 
 

 
                                                      
7 We hebben uiteindelijk ook veel studies niet meegenomen, omdat die betrekking hadden op een 

andere leeftijdscategorie dan de 4- tot 12-jarigen, bijvoorbeeld studies die gingen over voorschoolse 
opvang (i.c. 0- tot 4-jarigen) of voortgezet onderwijs (‘high schools’, adolescenten). 
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1.5 De rapportage 
 
Aanvankelijk stond ons een rapportage voor ogen, waarbij we in grote lijnen het in 
Figuur 1.1 afgebeelde schema zouden volgen. Daar zijn we vanaf gestapt, omdat 
vanwege het ontbreken van adequaat onderzoek op de betreffende terreinen veel 
cellen leeg zouden blijven. Daarvoor in de plaats hebben we gekozen voor een thema-
tisch opgebouwde rapportage, waarbij we een aantal verwante onderwerpen hoofd-
stukgewijs hebben geclusterd. Het hoofdaccent ligt daarbij op onderwijs en school; 
opvang en vrije tijd komen hooguit slechts zijdelings aan de orde. Achtereenvolgens 
komen hierna de volgende thema’s aan de orde: 
• uitbreiding van de schooldag en naschoolse programma’s; 
• de brede school; 
• bioritme en dagarrangementen; 
• lange zomervakanties: effecten en oplossingen; 
• jonger starten en schakelklassen. 
Bij de rapportage hebben we ook afgezien van een strikte uitsplitsing naar land. Niet 
alleen kwamen sommige activiteiten niet voor in bepaalde landen, ook waren er vaak 
wanneer dat wel het geval was geen evaluatiegegevens over beschikbaar. Daarom 
hebben we landen regelmatig geclusterd. 
 
Na deze inhoudelijk-thematische hoofdstukken volgt een hoofdstuk waarin we sug-
gesties doen voor een eventuele monitor die in de toekomst zou kunnen worden op-
gezet om effecten van variatie in tijden te kunnen volgen. In een slothoofdstuk wordt 
ten slotte een samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen en worden 
conclusies getrokken. Het rapport wordt afgesloten met een overzicht van de geraad-
pleegde literatuur. 
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2 Uitbreiding van de schooldag en naschoolse programma’s 
 
 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Variatie aanbrengen in de tijd kan plaatsvinden gedurende de dag, de week of het 
jaar. In dit hoofdstuk richten we ons op een specifieke variant van een aanpassing van 
de dag, namelijk het verlengen van de schooldag, al-dan-niet ingevuld met een speci-
aal (onderwijs)programma. 
 
Scholen worden steeds meer afgerekend op hun leeropbrengsten (Dodd & Wise, 
2002). Ze dienen bij zoveel mogelijk leerlingen een zo hoog mogelijk niveau te reali-
seren. Ook het aantal onderwerpen dat de leerlingen moeten beheersen breidt zich 
gestadig uit. Toch is de hoeveelheid tijd waarin dit alles dient te gebeuren lang het-
zelfde gebleven. Uit onderzoek blijkt echter dat sommige leerlingen drie tot zes keer 
zoveel tijd nodig hebben als de gemiddelde leerling. Duidelijk is dat deze leerlingen 
extra tijd nodig hebben om met succes het gewenste niveau te halen (Mass Comm, 
1995). Volgens Kane (1994) ligt de oorzaak voor dit probleem voornamelijk bij het 
rigide leerstofjaarklassensysteem, waarbij leerlingen van eenzelfde leeftijd bij elkaar 
in een klas zitten en allemaal in eenzelfde tempo en op dezelfde wijze dezelfde stof 
moeten doorwerken en beheersen. Deze gerichtheid op de modale leerling benadeelt 
niet alleen de trager lerende kinderen, vaak uit achterstandssituaties, maar ook de 
hoogbegaafde kinderen. Een optie om hier iets aan te doen is uitbreiding van het 
aantal (les)uren op een dag. In principe kunnen gedurende die aanvullende uren zowel 
achterstandsleerlingen, als hoogbegaafde leerlingen ‘geholpen’ worden middels re-
mediërende, respectievelijk verrijkingsprogramma’s. 
 
In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we in op de vraag hoe vorm wordt gegeven aan 
die invulling van die naschoolse tijd en wat daar de effecten van zijn. Als vertrekpunt 
nemen we de situatie in de Verenigde Staten, omdat daar de meeste ontwikkelingen 
op dit gebied plaatsvinden. In Nederland is betrekkelijk weinig op dit terrein gedaan. 
Helemaal kloppen doet die laatste opmerking overigens niet. Zoals elders in dit rap-
port ook al aangegeven, bestaat er overlap bij de verschillende wijzen waarop de tijd 
gedurende de dag, de week en het jaar wordt vormgegeven. Zo is er ook flinke over-
lap tussen het verlengen van de schooldag en bepaalde invullingen van de brede 
school. Het onderscheid dat we in deze rapportage aanbrengen is daarmee in zekere 
zin daarom nogal analytisch. 
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2.2 De Verenigde Staten 
 
In de Verenigde Staten bestaat al een aantal decennia grote bezorgdheid over de ach-
terstand die Amerikaanse leerlingen en studenten hebben opgelopen in bijvoorbeeld 
taal en wiskunde ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in andere landen. Maar niet 
alleen internationaal gezien staan de VS op achterstand, ook in het land zelf bestaat er 
onder werkgevers en instellingen voor hoger onderwijs grote zorg over het niveau dat 
de middelbare scholen afleveren. Het onderwijsbeleid heeft daarom zwaar ingezet om 
die achterstand in te halen. In dit beleid is nadruk gelegd op het realiseren van stan-
daarden en op ‘accountability’. Het voorzien in extra lestijd, gedurende de dag en/of 
het jaar, wordt als een veelbelovend middel gezien om de nagestreefde doelen te 
realiseren (Obama & Biden, 2008; Peabody, Horst & O’Reilly, 2008).8

 
 

In de VS hebben veel scholen daarom op een of andere wijze invulling gegeven aan 
uitbreiding van de leertijd gedurende de dag. Twee vormen komen vaak voor, name-
lijk ‘after school programs’ en ‘extended-day programs’. Hoewel er veel overeen-
komst tussen beide bestaat, zijn er ook enkele verschillen. ‘Extended school-day’ 
programma’s verschillen van opvang en naschoolse programma’s doordat er een 
directe relatie is met wat tijdens de reguliere schooldag zelf gebeurt en doordat ze op 
de eigen school worden uitgevoerd. Bij naschoolse programma’s gaan leerlingen vaak 
naar een andere school of een buurthuis of clubhuis. Tijdens de ‘extended day’ wordt 
een mix aangeboden van onderwijs-, ontspannings- en culturele activiteiten, vaak 
door (eigen) leerkrachten, maar ook door paraprofessionals en vrijwilligers. De ‘ex-
tended school-day’ programma’s zijn met name gericht op risicoleerlingen, zoals 
allochtone kinderen en kinderen uit lage sociaal-economische milieus (Dodd & Wise, 
2002; Farbman, 2009; Farbman & Kaplan, 2005). 
 
In sommige schooldistricten wordt op een deels afwijkende wijze vorm gegeven aan 
de ‘extended school-day’. Daarbij worden drie varianten onderscheiden (Peabody, 
Horst & O’Reilly, 2008): 
• het geïntegreerde model: de extra tijd wordt gedurende de gehele dag aan elk van 

de lessen of lesblokken toegevoegd; 
• het gescheiden model: de extra tijd wordt op het eind van de dag in de vorm van 

extra lessen (met bv. tutoring of verrijkingsprogramma’s) toegevoegd; 
• het gemengde model: een mix van het geïntegreerde en het gescheiden model.  
 
                                                      
8 De plannen van Obama & Biden (2008) bouwen voort op die van de National Education Commissi-

on on Time and Learning (zie Kane, 1994). Deze pleit voor de leerlingen voor het verlengen van de 
schooldag en het schooljaar. Daarbij zou het dan wel moeten gaan om een uitbreiding en gerichter 
gebruik van echte instructietijd voor de kernvakken. Maar niet alleen de tijd voor de leerlingen zou 
moeten worden uitgebreid, ook leraren zouden meer tijd moeten krijgen voor vooral scholing en bij-
scholing, intervisie en samenwerking, en planning. 
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Uit een aantal Amerikaanse studies is gebleken dat dergelijke programma’s een posi-
tief effect hebben op de prestaties. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat aan enkele 
voorwaarden wordt voldaan. Duidelijk is dat uitbreiding van de schooldag zonder dat 
die gepaard gaat met een kwalitatieve goede invulling van die extra tijd niet zoveel 
zal opleveren. Dat betekent dus dat de professionals die die extra tijd verzorgen ook 
gekwalificeerd dienen te zijn. Meer kans op succes is er ook wanneer er een link is 
tussen het programma in de reguliere schooltijd en dat in de uitgebreide schooldag. 
Dan gaat het niet alleen om gekwalificeerde professionals, maar ook om zaken als het 
curriculum (doorlopende leerlijnen), de aanpak en het gebruikte materialen. Dit soort 
aspecten hoeft overigens niet exact hetzelfde te zijn, als er maar een samenhang is. In 
sommige programma’s werd het succes vooral bepaald door het feit dat de groeps-
leerkrachten dezelfden waren als degenen die ook het naschoolse programma ver-
zorgden (ERIC Digest, 1998; Schwendiman & Fager, 1999). Van belang is ook dat 
het programma voortdurend wordt gemonitord en geëvalueerd.  
 
De overzichtsstudie van Fashola (1998) beschrijft en evalueert 34 naschoolse en 
‘extended day’ programma’s. Er worden vijf inhoudelijke categorieën onderscheiden: 
• taal; 
• studievaardigheden; 
• andere onderdelen van het curriculum; 
• (1-op-1) lees tutorprogramma’s; 
• programma’s die zich richten op de buurt (‘community-based’). 
 
Naschoolse programma’s kennen drie doelen (zie ook Lauer e.a., 2006; Weiss e.a., 
2009): 
• ze zorgen voor toezicht en begeleiding gedurende een tijdstip waarop een deel van 

de betreffende kinderen wordt blootgesteld aan en betrokken is bij anti-sociaal en 
crimineel gedrag; 

• ze voorzien in verrijkende ervaringen die de perspectieven van de kinderen vergro-
ten en een bijdrage kunnen leveren aan hun socialisatie; 

• ze leveren een bijdrage aan het verbeteren van de onderwijsprestaties van kinderen. 
Omdat het doorgaans om kleinere groepen gaat dan tijdens de schooldag zelf, kan er 
een efficiënter gebruik worden gemaakt van de voorzieningen. 
 
De programma’s kennen zeer veel variatie: van louter opvang tot louter onderwijs en 
allerlei mengvormen van beide. Ze worden uitgevoerd in gemeenschapshuizen, clubs, 
en scholen. In het survey van Fashola worden drie types onderscheiden, met elk hun 
eigen doelen en doelgroepen: 
• opvang (vooral kleuters; kinderen van verschillende scholen); 
• naschoolse programma’s (5- tot 18-jarigen; cognitieve en niet-cognitieve activitei-

ten; doorgaans kinderen van verschillende scholen); 
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• ‘extended school-day’ programma’s (met een directe relatie tot het reguliere 
schoolprogramma op de eigen school). 

 
Uit de literatuurstudie komen een aantal aspecten van effectieve programma’s naar 
voren:  
• uitvoerders moeten gekwalificeerd zijn: zorg voor adequate training en supervisie, 

ook van vrijwilligers; 
• structuur is essentieel; heldere doelen, procedures, ontwikkeling van de professio-

nals; 
• een sterke samenhang met het reguliere schoolprogramma is noodzakelijk; 
• er dient gelegenheid te zijn voor 1-op-1 tutoring; 
• monitoring en evaluatie dienen integraal onderdeel van het programma te zijn; 
• gezinnen en kinderen dienen bij de planning te worden betrokken; 
• er dient een begeleidingscommissie in te worden gesteld. 
 
De conclusies die Fashola op basis van de 34 studies trekt zijn de volgende. Er is 
geen eenduidig antwoord op de vraag wat het beste werkt. Het antwoord is afhanke-
lijk van hoe het programma is opgezet, in hoeverre het tegemoet komt aan de behoef-
ten van de deelnemers en het positieve opbrengsten laat zien. De belangrijkste con-
clusie is waarschijnlijk dat het onderzoek naar de effectiviteit van naschoolse 
programma’s nog in de kinderschoenen staat. Een steeds terugkerend probleem is dat 
de meeste programma’s vrijwillig zijn en daardoor met selectie-bias te maken heb-
ben; dit kan gevolgen hebben voor de motivatie van de deelnemers en vervolgens 
opbrengsten van de programma’s. Van de 34 programma’s zijn er 9, ofwel 26 pro-
cent, die op enigerlei wijze effectief zijn. De andere programma’s zijn niet (adequaat) 
onderzocht op effectiviteit of laten geen effecten zien.  
 
De overzichtsstudie van Scott-Little, Hamann & Jurs (2002) richtte zich op de me-
thodologie en effecten van naschoolse programma’s. In 2001 namen 6 van de 54 
miljoen kinderen tussen 5 en 14 jaar deel aan dergelijke programma’s. Qua methodo-
logie voldoen de meeste studies echter niet aan de gebruikelijke standaarden. Toch 
lijkt tentatief te kunnen worden geconcludeerd dat naschoolse programma’s positieve 
effecten kunnen hebben op de deelnemers. 
 
Er werden in totaal 23 studies gevonden (gepubliceerd vanaf 1996) die voldeden aan 
de methodologische criteria; 15 daarvan rapporteerden over leerlingopbrengsten en 
slechts 4 bevatten effect sizes (4 w.b. prestaties, 2 w.b. psychologische kenmerken). 
Gemiddeld duurden de programma’s 13,2 uur per week; de meest genoemde activitei-
ten waren: huiswerkhulp, ontspanning/recreatie, preventie risico(gedrag), cognitieve 
verrijking, culturele activiteiten. 
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Het bleek dat de overgrote meerderheid van de programma’s werd uitgevoerd in 
overeenstemming met de doelstellingen en projectplannen. Over het geheel genomen 
waren de betrokkenen tevreden met de programma’s en namen ze er ook met plezier 
aan deel. Het personeel vond dat hun programma een verschil uitmaakte voor de 
kinderen; de ouders waren tevreden met de programma’s. Een goede samenhang 
realiseren tussen naschools programma en regulier programma vormde de grootste 
uitdaging. Van belang was de kwaliteit van de uitvoerders, doorgaans de leerkrachten. 
Eveneens van belang was een goed vervoer van de kinderen naar de locatie. 
 
De gemiddelde effect size voor lezen lag tussen 0,19 en 0,21 en voor rekenen tussen 
0,14 en 0,16. Er waren aanwijzingen dat de programma’s effectiever zijn voor jonge-
re dan voor oudere kinderen en ook effectiever voor achterstandskinderen.  
 
In de overzichtsstudie van Lauer e.a. (2006) worden 35 studies die zijn verschenen na 
1985 en die voldoen aan methodologische eisen onder de loep genomen. Uit de meta-
analyse bleek dat er kleine, maar significant positieve effecten optraden voor zowel 
lezen als rekenen. Het gemiddelde effect voor lezen bedroeg 0,13 en voor rekenen 
0,17. De effecten van meer specifieke programma’s, zoals 1-op-1 tutoring bij het 
lezen, lieten grotere effecten zien. Er waren verschillen naar onderwijsniveau: voor 
lezen waren de effecten het sterkst bij leerlingen in de lagere leerjaren in het basison-
derwijs en in de laatste jaren van het voortgezet onderwijs, voor rekenen bij leerlin-
gen in het voortgezet onderwijs.  
 
De reviewstudie van Moore & Funkhauser (1990) richtte zich specifiek op het uit-
breiden van leertijd voor achterstandskinderen. Zij concludeerden dat een dergelijke 
uitbreiding, via bijvoorbeeld voor- en naschoolse programma’s, weekendschool of 
zomerschool, tot verbetering van de prestaties kan leiden. Echter: 
• onderwijstijd is een belangrijke preconditie, maar alleen de hoeveelheid tijd verho-

gen sec heeft waarschijnlijk weinig effect; 
• verhoging van de onderwijstijd dient vergezeld te gaan van effectief onderwijs en 

op maat gesneden curricula; 
• met name voor laagpresterende achterstandsleerlingen is verhoging van de onder-

wijstijd essentieel. 
 
De overzichtsstudie van Durlak &Weissberg (2007) is vooral interessant, omdat die 
zich richt op niet-cognitieve effecten (i.c. de ontwikkeling van persoonlijke en sociale 
vaardigheden) van naschoolse programma’s. In totaal vonden Durlak & Weissberg 73 
programma’s (uitgevoerd in de periode tussen 1979 en 2006, de meeste van na 2000). 
De helft van deze programma’s was gericht op leerlingen in het primair onderwijs. 
Bij de evaluatie van elk van deze programma’s werd gebruik gemaakt van controle-
groepen. 
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Jongeren die participeerden in dergelijke programma’s scoorden significant hoger op 
drie gebieden: gevoelens en attitudes (ES 0,14 – 0,34), aangepast gedrag (ES 0,11 – 
0,19), en presteren (ES 0,10 – 0,16).9

 

 Effectieve programma’s waren die program-
ma’s die gebruik maakten van ‘evidence-based’ vaardigheidstrainingen. Er werden 
vier aspecten onderscheiden, twee wat betreft het trainingsproces (‘sequenced’: een 
opeenvolgend set van activiteiten; ‘active’: het toepassen van actieve leervormen) en 
de programma-inhoud (‘focus’: ten minste een onderdeel gericht op de ontwikkeling 
van persoonlijke of sociale vaardigheden; ‘explicit’: het zich richten op specifieke 
vaardigheden). 39 programma’s voldeden aan alle vier deze aspecten, 27 deden dat 
niet. Uit de analyses volgde dat de programma’s die aan alle vier de aspecten volde-
den significante positieve effecten genereerden op alle zeven de onderscheiden op-
brengstcategorieën (bv. zelfvertrouwen, sociaal gedrag) (ES 0,15 – 0,35). Program-
ma’s die niet aan alle vier de aspecten voldeden lieten op geen van de zeven 
opbrengstcategorieën effecten zien (ES 0,03 – 0,14). Effectieve programma’s zijn dus 
SAFE: Sequenced, Active, Focused en Explicit. 

Er werd ook een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van effectieve naschoolse 
programma’s en andere interventies gericht op kinderen en jongeren. Daaruit volgde 
dat de naschoolse programma’s tot vergelijkbare of betere resultaten leiden.  
 
In Miami is in 2005 een driejarig, omvattend onderwijshervormingsprogramma van 
start gegaan bij 39 laagpresterende scholen met 34.000 leerlingen uit eenzelfde 
schooldistrict (Urdegar, 2009), de School Improvement Zone. Dit programma, voor 
kinderen in het primair en voortgezet onderwijs, richtte zich behalve op veel aandacht 
voor taal, een meer gestructureerd curriculum en extra scholing voor leerkrachten ook 
op uitbreiding van de onderwijstijd. Dit laatste hield in dat de kinderen vier dagen per 
week één uur extra les kregen en dat het schooljaar werd uitgebreid met tien dagen 
school. Het project is vanaf het begin vergezeld gegaan van een uitvoerige evaluatie 
met een controlegroep van zoveel mogelijk vergelijkbare scholen. 
  
Het bleek dat ouders in het algemeen positief waren over hun school, maar die met 
kinderen op scholen die deelname aan het programma waren minder positief dan de 
andere ouders. En terwijl 91 procent van de schoolleiders van de deelnemende scho-
len vond dat de school er op vooruit was gegaan, deelde slechts 58 procent van de 
ouders en 49 procent van de leerlingen deze opvatting. Uit vergelijking van de toets-
prestaties bleek dat de kinderen op de programmascholen er minder op vooruit waren 
gegaan dan de kinderen op de andere scholen wat betreft lezen, rekenen/wiskunde en 

 
                                                      
9 Volgens Durlak & Weissberg (2007) komt een ES van 0,25 ongeveer overeen met één jaar onder-

wijs.  
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‘science’. Van belang is dat veel schoolleiders en leerkrachten klaagden over ver-
moeidheid en burn-out ten gevolge van de lange schooldagen en extra werkbelasting. 
Onder leerlingen was er veel verzuim en uitval. Bovendien voelden met name de 
leerlingen die al goed presteerden zich gestigmatiseerd, omdat ze verplicht moesten 
deelnemen aan de extra lesuren; ze zagen dit meer als een straf dan een verrijking. 
Urdegar schreef dit falen van het programma toe aan het feit dat het nauwelijks af-
week van hetgeen op andere scholen tegen aanzienlijk geringere kosten al werd toe-
gepast (het programmabudget bedroeg $100 miljoen). Bovendien was het programma 
gericht op de school als geheel, terwijl hij verwachtte dat wanneer het op de leer-
krachten zou zijn gericht tot positiever resultaten zou hebben geleid. 
 
 
2.3 Nederland 
 
In de periode 1992-1996 heeft in de vier grote steden het experiment ‘de verlengde 
schooldag’ gelopen. Doel daarvan was het verbeteren van de schoolprestaties en 
schoolloopbanen van kinderen uit achterstandssituaties en het verhogen van de cultu-
rele en maatschappelijke participatie. De reguliere schooltijd werd uitgebreid met een 
hierbij aansluitend cursorisch aanbod na schooltijd (Schreuder & Valkestijn, 1998). 
Activiteiten lagen doorgaans op het gebied van kunstzinnige vorming, sport en spel, 
natuur en milieu, en wetenschap en techniek (Van Erp, Koopman & Vocken, 1997). 
Na afloop van het experiment is de verlengde schooldag ook in een aantal andere 
steden opgepakt. De verlengde schooldag heeft twee belangrijke kenmerken. Op de 
eerste plaats is er qua tijd en plaats een directe link naar de reguliere schooldag, en 
indien mogelijk ook met de inhoud van het daar uitgevoerde lesprogramma. Daar-
naast valt de verlengde schooldag onder de verantwoordelijkheid van de school, i.c. 
het schoolbestuur, maar is er wel een wederkerige verantwoordelijkheidsrelatie met 
de instellingen voor jeugdwelzijnswerk en jeugdhulpverlening waarmee wordt sa-
mengewerkt (Van Oenen & Valkestijn, 1998). Oorspronkelijk was een belangrijk 
element van deze verlengde schooldagen dat de naschoolse activiteiten niet verplicht 
waren. Meer recent zijn er echter ontwikkelingen waarbij er wel sprake is van ver-
plichte deelname, dit in het kader van de ‘geïntegreerde verlengde schooldag’ (Ha-
geman, 2008). Was de verlengde schooldag aanvankelijk alleen gericht op het verbe-
teren van de positie van achterstandsleerlingen, gaandeweg is de doelgroep 
veralgemeniseerd en is het doel het verrijken van de leer- en participatiemogelijkhe-
den van alle kinderen. Scholen kunnen zelf doelgroepen, doelen en invulling bepalen, 
afhankelijk van de specifieke lokale situatie en wensen (Herweijer, 2003). De ver-
lengde schooldag vormt vaak een onderdeel van de brede school; educatieve doelen 
staan daarbij voorop. Daarin onderscheidt de verlengde schooldag zich van de buiten-
schoolse opvang (BSO) waar opvang centraal staat.  
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Er is slechts in beperkte mate onderzoek gedaan naar effecten van de verlengde 
schooldag. Bovendien zijn de conclusies niet eenduidig en hard (Leunessen, 1998; 
Pelt, 2000). Op basis van hun onderzoek van de experimenten in de grote steden 
concluderen Van Erp (1998), Van Erp & Koopman (1996) en Van Erp, Koopman & 
Voncken (1997) dat de verlengde schooldag een bijdrage levert aan de vergroting van 
het zelfvertrouwen en het exploratief gedrag van de kinderen en dat het hen socialer 
en nieuwsgieriger maakt. Deze conclusie is echter gebaseerd op inschattingen door de 
betrokkenen zelf. Andere onderzoekers vellen een zeer negatief oordeel en zijn van 
mening dat de verlengde schooldag niet helpt voor de leerresultaten. Volgens Van der 
Wolf & Huizinga (1998) ontwikkelden zich de basisvaardigheden bij de deelnemende 
kinderen niet gunstiger dan bij een controlegroep, het tegendeel was zelfs waar. De 
ontwikkelingen op sociaal-emotioneel gebied waren niet eenduidig. Over overige 
effecten van het programma kon niets worden gezegd omdat er geen gegevens be-
schikbaar waren van een controlegroep. Een probleem van dergelijk evaluatie-
onderzoek is overigens dat er door de eigen invulling van de scholen erg veel variatie 
in condities en accenten bestaat, waardoor het eigenlijk onmogelijk is ondubbelzinnig 
effecten te isoleren (Herweijer, 2003). 
 
 
2.4 Samenvatting 
 
In de Verenigde Staten bestaat al geruime tijd bezorgdheid over de achterblijvende 
schoolprestaties van bepaalde groepen van leerlingen, niet alleen ten opzichte van 
andere leerlingen in eigen land, maar ook ten opzichte van leerlingen in andere lan-
den. Daarnaast maakt men zich in toenemende mate zorgen over het feit dat veel 
kinderen na schooltijd aan hun lot worden overgelaten omdat hun ouders moeten 
werken en er geen adequate opvangvoorzieningen zijn. De vrees bestaat dat veel van 
deze kinderen op straat tot crimineel gedrag vervallen.  
 
Om hieraan tegemoet te komen hebben veel scholen op een of andere wijze invulling 
gegeven aan uitbreiding van de leertijd. Twee vormen komen vaak voor, namelijk 
‘after school programs’ en ‘extended-school-day programs’. Bij ‘extended school-day 
programs’ is er een directe relatie met wat tijdens de reguliere schooldag zelf gebeurt 
en worden ze ook op de eigen school door de eigen leerkrachten uitgevoerd. Bij ‘after 
school programs’ gaan leerlingen meestal naar een andere school of buurt- of club-
huis. Hoewel bij beide programma’s een mix wordt aangeboden van onderwijs-, 
ontspannings- en culturele activiteiten, ligt het accent bij ‘extended school-day pro-
grams’ op onderwijs, terwijl het bij ‘after school programs’ vaak op opvang ligt. 
In de rapportages van de uitgevoerde evaluatie-onderzoeken wordt het onderscheid 
tussen beide typen van programma’s niet altijd gemaakt. Wel wordt steevast gecon-
cludeerd dat er enorm veel variatie bestaat, van louter opvang tot louter onderwijs, 
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met verschillende doelen, doelgroepen, inhouden en methoden, locaties, en begelei-
ders. Deze variatie is er ook de oorzaak van dat het bijzonder lastig is op eenduidige 
wijze effecten te isoleren. Een specifiek probleem is dat veel programma’s vrijwillig 
zijn en dat daardoor de motivatie van de kinderen een verstorende rol kan spelen bij 
de uiteindelijke opbrengsten. Een in verschillende studies terugkerende conclusie is 
dat het onderzoek naar effecten op dit terrein nog in haar kinderschoenen staat en dat 
het vaak niet voldoet aan gangbare methodologische eisen. Als daarvan wordt afge-
zien, dan lijken de effecten, zoals gerapporteerd in termen van effect sizes, doorgaans 
klein. Bovendien is hun succes afhankelijk van een aantal belangrijke factoren. Meer 
tijd op zich is niet voldoende, er dient ook een (inhoudelijke) link te zijn met het 
reguliere onderwijs, de begeleiders dienen gekwalificeerd te zijn (liefst leraren), en 
een meer individuele benadering lijkt effectiever. 
 
In Nederland proberen scholen via de verlengde schooldag de prestaties van met 
name achterstandskinderen te verbeteren. Daarbij is er een link naar de reguliere 
schooldag en doorgaans ook naar het daar uitvoerde lesprogramma. Er zijn enkele 
evaluaties verricht, maar de bevindingen waren niet eenduidig, wat mede wordt toe-
geschreven aan het feit dat de scholen een eigen invulling aan het programma kunnen 
geven. 
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3 Brede scholen 
 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Zoals in het inleidende hoofdstuk beschreven, kan een onderzoek naar de effecten van 
variaties in de inrichting van schooltijden niet om de brede school heen. Hoewel dat 
in de gehanteerde definities van de brede school doorgaans niet tot uitdrukking komt, 
vormt een uitbreiding van de openingstijden immers een wezenlijk kenmerk van deze 
snel in aantal toenemende voorzieningen (Borghans, 2008). In de definities van het 
containerbegrip ‘brede school’ (Emmelot & Van der Veen, 2003) wordt het accent 
meestal gelegd op het netwerkkarakter en op samenwerking: het gaat bij de brede 
school om een multidisciplinair netwerk van samenhangende voorzieningen voor 
onderwijs, welzijn, zorg, opvang sport en/of cultuur (Van der Grinten, Studulski & 
Nijdam, 2008). Het gemeenschappelijke element is dat er binnen de brede school 
verbanden worden gelegd tussen scholen en andere instellingen die betrokken zijn bij 
de ontwikkeling van kinderen (Claassen e.a., 2008).  
 
In het eerste deel van dit hoofdstuk gaan we in op waar een brede school nu eigenlijk 
voor staat, in Nederland en in de andere onderzochte landen. We besteden daar rela-
tief veel aandacht aan, omdat dat inzicht van belang is voor een juiste interpretatie 
van de effecten van brede scholen. Om die reden gaan we ook nader in op de proble-
men die zich voordoen bij het meten van effecten van brede scholen. In het tweede 
deel van het hoofdstuk geven we een samenvatting van de resultaten van evaluaties 
van brede scholen, zowel in Nederland als in andere landen, en zowel met betrekking 
tot de leerlingen als de andere betrokkenen.  
 
 
3.2 De brede school in Nederland 
 
Net als in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië zijn de brede scholen in Neder-
land ontstaan in de achterstandswijken van de grote steden. Zij zijn aanvankelijk 
opgezet om de onderwijsachterstanden in deze wijken te verkleinen en via een brede-
re aanpak oplossingen te zoeken voor de problematiek waarmee scholen in deze wij-
ken werden geconfronteerd. In een volgende fase heeft het concept van de brede 
school zich verspreid over het hele land. De gemeentelijke regierol op het terrein van 
het jeugdbeleid en de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid hebben 
daarbij vermoedelijk een doorslaggevende rol gespeeld.  
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Binnen de Nederlandse brede school kunnen meerdere pijlers worden onderscheiden. 
De eerste pijler is de samenwerking om bij de leerlingen een doorlopende ontwikke-
ling te realiseren. De samenwerking met de voorschoolse voorzieningen heeft daarbij 
de meeste aandacht gekregen, maar ook samenwerking met het voortgezet onderwijs 
– onder meer in de vorm van huiswerkklassen – is op veel plaatsen van de grond 
gekomen. De tweede pijler betreft de verbreding van het zorgaanbod. Vanaf het begin 
hebben brede scholen hier veel aandacht aan besteed, omdat zij geconfronteerd wer-
den met problemen die zij zelf niet konden oplossen. Het gaat daarbij niet alleen om 
problemen op school, maar ook in de thuissituatie van de leerlingen. Als derde pijler 
kan het aanbod van naschoolse activiteiten beschouwd worden. Bij de eerste brede 
scholen lag het motief in de compenserende sfeer. Leerlingen in achterstandssituaties 
kunnen door dit aanbod in aanraking komen met zaken die zij anders zouden moeten 
ontberen, terwijl hun leeftijdsgenoten in meer bevoorrechte gezinnen daar via hun 
ouders al mee in aanraking komen. In veel later opgerichte brede scholen hebben 
naschoolse activiteiten niet een dergelijke compenserende functie, maar ligt het ac-
cent meer op een nuttige vrijetijdsbesteding met verrijkende elementen. Een vierde 
pijler van de brede school is de verbinding tussen binnenschools en buitenschools 
leren. Deze verbinding kan verschillende vormen aannemen, waarbij de verbinding 
met de naschoolse activiteiten één van de doelstellingen kan zijn. De vijfde en laatste 
pijler die we onderscheiden wordt gevormd door de ouderbetrokkenheid en de ver-
binding met de omgeving van de school die doorgaans via de ouders loopt. De school 
wordt daarbij gezien als het centrum van de buurt. Ook deze verbinding kan verschil-
lende vormen aannemen, variërend van een openstelling van het gebouw voor ouders 
en andere wijkbewoners, tot het streven om de school een rol te laten spelen bij de 
wijkopbouw en vergroting van de leefbaarheid. 
 
Brede scholen verschillen in de mate waarin zij elk van deze pijlers hebben gereali-
seerd en veel scholen die zich niet breed noemen, hebben één of meer van deze pijlers 
wél gerealiseerd. Zo kunnen ook niet-brede scholen samenwerken met peuterspeelza-
len en kinderdagverblijven en hebben alle basisscholen een zorgstructuur opgebouwd, 
wat overigens nog niet betekent dat deze overal goed functioneert. Ook op niet-brede 
scholen worden verbindingen gelegd tussen binnen- en buitenschools leren en worden 
ouders bij het onderwijs betrokken. Voor zover er al sprake is van een onderschei-
dende pijler, zouden dat de buitenschoolse activiteiten kunnen zijn. Het onderschei-
dende is dan dat deze vanuit of in nauwe samenwerking met de school worden geor-
ganiseerd, terwijl niet-brede scholen de organisatie daarvan helemaal overlaten aan de 
buitenschoolse opvang die zij sinds de invoering van de motie-Van Aartsen/Bos 
verplicht zijn aan te bieden. De betrokkenheid bij de organisatie daarvan en de coör-
dinatie bij de samenwerking binnen de overige pijlers kan dan gezien worden als het 
centrale element wat brede scholen in Nederland onderscheidt van niet-brede scholen. 
Dat neemt niet weg dat steeds meer scholen zich aan het verbreden zijn. 
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3.3 De brede school in andere landen 
 
3.3.1 Engeland 
 
Brede scholen in de andere landen van dit onderzoek verschillen in meer of mindere 
mate van de brede scholen in Nederland. Een vergelijkbare ontwikkeling als in Ne-
derland zien we in Engeland. Na eerdere aanzetten met ‘village colleges’ in de jaren 
twintig van de vorige eeuw, is er vanaf de jaren zeventig een breed aanbod ontstaan 
van scholen die ‘iets’ doen aan het betrekken van de gemeenschap bij de school 
(‘community schooling’), met name in gebieden met veel achterstandsleerlingen. 
Door de enorme variatie van aangeboden activiteiten was een evaluatie echter nauwe-
lijks mogelijk (zie bv. Ball, 1998; Wilkin e.a., 2003a).  
In 2001/02 is het ministerie van Onderwijs begonnen met het financieren van projec-
ten met ‘extended schools’ en vanaf 2003 van projecten met ‘Full Service Extended 
Schools’ (FSES). De ‘Local Authorities’ (LA’s) moesten binnen hun eigen gebied 
een of meer projecten tot ontwikkeling brengen, waarbij zij een relatief grote mate 
van vrijheid hadden (Cummings e.a., 2005, 2006, 2007).  
Niettegenstaande de vrijheid die de LA’s kregen bij het ontwikkelen van projecten, 
werden er vanuit de overheid richtlijnen gepubliceerd. Iedere brede school zou vol-
gens de overheid een kernprogramma moeten aanbieden met vijf pijlers: hoogwaardi-
ge kinderopvang, een gevarieerd activiteitenprogramma, betrokkenheid van ouders, 
snelle en gemakkelijke verwijzing naar gespecialiseerde andere diensten en toegang 
voor de buurt (Timmerhuis e.a., 2006). Sindsdien zijn de ontwikkelingen in hoog 
tempo doorgegaan en zou er in 2010 op alle ‘primary schools’ een breed aanbod 
gerealiseerd moeten zijn.  
 
 
3.3.2 De Verenigde Staten 
 
In de Verenigde Staten was de aanleiding om ‘community schools’ op te richten 
eveneens de bestrijding van onderwijsachterstanden, maar anders dan in Groot-
Brittannië en Nederland is er geen sprake van uitbreiding van het concept naar scho-
len zonder achterstandsleerlingen. De behoefte aan deze brede scholen wordt in de 
VS sterk ingegeven door de relatief slechte omstandigheden waarin veel leerlingen en 
gezinnen verkeren. Het wegwerken van de ontwikkelingsachterstand is het primaire 
doel (Pirard, Ruelens & Nicaise, 2004; Van de Burgwal e.a., 1998). Brede scholen 
richten hun beleid op een integrale aanpak van verschillende problemen (zoals pro-
blemen rondom voeding, gezondheid, leefomstandigheden, gebroken gezinnen en 
alcohol- en drankmisbruik). In het gebouw van een brede school kan vaak een basis-
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voorziening voor gezondheidszorg worden gevonden (Blank, Melaville & Shah, 
2003). 
Omdat onderwijs in de Verenigde Staten onder de verantwoordelijkheid van de af-
zonderlijke staten valt, kunnen zich grote verschillen voordoen. Dat neemt niet weg 
dat er over het algemeen strikte voorwaarden verbonden worden aan de financiering 
van naschoolse activiteiten. Alleen activiteiten waarbij er sprake is van echt onder-
wijs, zoals een verlengde schooldag met vooral cognitieve activiteiten kunnen op 
financiële ondersteuning rekenen. Voor de organisatie van andere activiteiten is de 
community school aangewezen op de hulp van ouders en vrijwilligers, hetgeen niet 
zelden tot knelpunten leidt (Timmerhuis e.a., 2006). 
Om te voorkomen dat iedere ‘community school’ zelf het wiel moet uitvinden, heeft 
de belangenvereniging voor brede scholen, de ‘Coalition for Community Schools’, 
een basisvorm vastgesteld, zijn er enkele draaiboeken opgesteld van goede voorbeel-
den en zorgt zij desgewenst voor ondersteuning (Pirard, Ruelens & Nicaise, 2004).  
 
 
3.3.3 Vlaanderen 
 
Afgezien van enkele voorlopers in de grote steden zijn brede scholen in Vlaanderen 
een nieuw fenomeen. Net als in Nederland zijn de eerste brede scholen in België 
ontstaan in gebieden met veel achterstandsleerlingen. Na 1989 is er een intensief 
onderwijskansenbeleid ontwikkeld. Aanvankelijk bestond dit uit twee poten: het 
onderwijsvoorrangsbeleid voor kansarme allochtone leerlingen (OVB- doelgroepen-
beleid) en zorgverbredingbeleid voor ‘leerbedreigde’ autochtone leerlingen. Scholen 
kregen in het kader van dit beleid op basis van vastgestelde criteria aanvullende mid-
delen toegekend. Ook aan de kleuterscholen werden – wanneer zij aan de criteria vol-
deden – aanvullende middelen toegekend. In 2001 werden beide poten geïntegreerd in 
het beleid voor Gelijke Onderwijskansen.  
Hoewel de aanvullende lestijden op de meeste scholen binnen de school zelf werden 
ingevuld, ontstonden er op sommige plaatsen ook verbindingen met buitenschoolse 
instellingen. Het ging hierbij om lokale initiatieven waarin scholen gingen samen-
werken met welzijnsorganisaties en de gemeente met het doel om tussen de middag 
en na schooltijd een programma aan te bieden voor leerlingen die anders van een 
dergelijk aanbod verstoken zouden blijven. Vaak werd daarbij gekeken naar voor-
beelden in het buitenland en dan met name in Nederland.  
 
 
3.3.4 Zweden 
 
Terwijl in de tot dusver beschreven landen de bestrijding van onderwijsachterstanden 
zo niet het hoofddoel van de brede school is (Verenigde Staten), dan toch de oor-
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spronkelijke aanleiding, worden nu enkele landen beschreven waarin de brede school 
primair is ontstaan als een opvangvoorziening ten behoeve van werkende ouders. Het 
meest sprekende voorbeeld daarvan is Zweden. De eerste Zweedse brede scholen 
ontstonden uit de samenwerking tussen vrijetijdscentra (‘fritidshem’) en onderwijs. In 
het begin van de jaren tachtig werden er enkele samenwerkingsverbanden opgezet 
tussen school, vrijetijdscentrum en vrijwilligersorganisaties. Uit een evaluatie hiervan 
bleek evenwel dat de vrijwilligersorganisaties wegens gebrek aan tijd en personeel 
niet goed functioneerden in het samenwerkingsverband. Daarom werd het vrijetijds-
centrum op een professionele leest geschoeid en samen met de school in één gebouw 
ondergebracht. Hiermee ontstond de brede school in Zweden (Struik, 2001; Tonkens, 
2001). 
Begin jaren negentig kwamen er taken bij. Tijdens de opvanguren moesten de scholen 
nu niet meer alleen voor opvang zorgen, maar ook bijdragen aan de cognitieve, li-
chamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. In de jaren negentig 
werden ook de eerste lokale experimenten uitgevoerd waarbij docenten de hele dag 
op school zijn en deelnemen aan de naschoolse activiteiten. Sinds 1998 valt het hele 
terrein van voor- en naschoolse kinderopvang en vrijetijdsvoorzieningen onder het 
onderwijsbeleid. De insteek is nu gericht op levenslang leren: kinderen gaan niet 
meer enkel naar het vrijetijdscentrum om opgevangen te worden, maar omdat het 
centrum een cruciale bijdrage levert aan hun bredere vorming en hen daarmee voor-
bereidt op levenslang leren (Tonkens, 2001). 
In de jaren 2001-2003 hebben enkele veranderingen plaats gevonden in het beleid, 
gericht op het verbeteren van de toegang voor kinderen die eerder geen gebruik 
maakten van de faciliteiten. De landelijke overheid verplichtte de lokale overheden 
om opvangcentra te openen voor kinderen van 1 tot 5 jaar, zelfs als de ouders werk-
loos waren of thuis een ander kind verzorgden. Kinderen kunnen hier nu minimaal 
drie uur per dag terecht (Studulski e.a., 2005). 
De Zweedse brede school kan omschreven worden als een samenwerkingsvorm tus-
sen onderwijs, kinderopvang en sociaal cultureel werk op basis van een gezamenlijk 
pedagogisch denken en handelen (Verheijke, 2003). Ze dient twee doelen: 
1. het mogelijk maken dat burgers ouderschap combineren met werk of studie; 
2. het stimuleren van de ontwikkeling en het leren van kinderen en hen laten op-

groeien onder condities die gunstig zijn voor hun welbevinden. 
Vanwege deze dubbele doelstelling wordt ook wel gesproken van ‘Educare’. Kinder-
opvang wordt gezien als een hoeksteen van het beleid voor welbevinden van gezin-
nen. De laatste jaren is daarbij de onderwijskundige kant meer op de voorgrond ge-
komen (Timmerhuis e.a., 2006). 
Alle basisscholen bieden naschoolse opvang en een geïntegreerd aanbod aan onder-
wijs voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar. In deze leeftijdscategorie verblijven bijna 
alle kinderen de hele dag in de brede school. Zweedse basisscholen zijn doorgaans 
open van 7 tot 18 uur. De officiële schooltijden lopen meestal van 8.20 tot 13 uur. De 
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‘fritidspedagoger’ staan tijdens de schooltijd de leraar bij of bereiden hun middagac-
tiviteiten voor. In de namiddag worden de rollen omgedraaid en is de leraar ook actief 
in het vrijetijdscentrum (Pirard, Ruelens & Nicaise, 2004). 
 
 
3.3.5 Noorwegen 
 
Anders dan buurland Zweden kent Noorwegen nog geen lange traditie van brede 
scholen. Sinds 1999 zijn de gemeenten verplicht voor leerlingen van de klassen 1 tot 
en met 4 van de basisschool voor- en naschoolse activiteiten aan te bieden (‘skolefri-
tidsordning’), waarbij zij de ouderlijke bijdrage zelf mogen vaststellen. Op veel scho-
len is er nu samenwerking met lokale sportclubs en welzijnsorganisaties die buiten de 
schooltijden van 8 tot 17 uur activiteiten aanbieden.  
Sinds januari 2006 valt de verantwoordelijkheid voor de kinderopvang onder het 
ministerie van Onderwijs, en berust de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan 
ook bij de gemeenten. Instellingen voor kinderopvang zijn verplicht om met de basis-
school samen te werken. Sinds 2009 hebben alle een-jarige kinderen recht op een 
kinderopvangplaats en streeft de overheid ernaar de bijdrage van de ouders geleidelijk 
aan te verminderen.  
 
 
3.3.6 Frankrijk 
 
Ook in Frankrijk kwamen de samenwerking en afstemming tussen onderwijs, opvang 
en vrijetijdsvoorzieningen al in een vroeg stadium tot ontwikkeling. De behoefte 
hieraan is vooral ontstaan door de hoge arbeidsparticipatie van vrouwen. Omdat deel-
tijdwerken in Frankrijk niet gangbaar is, bestaan er voor de naschoolse opvang daar-
om al geruime tijd ‘centres des loisirs’. De laatste jaren hebben gemeenten en de 
centrale overheid echter allerlei experimenten en nieuwe ontwikkelingen in gang 
gezet (Tonkens, 2001).  
In 1998 moedigde de centrale overheid alle actoren uit de onderwijswereld en het 
jeugdwerk aan om op lokaal niveau de schooltijden en de voor-, tussen- en naschool-
se activiteiten beter op elkaar af te stemmen en een grotere nadruk op educatieve 
doelen te leggen. Hiertoe werd een contract afgesloten, het zogenaamde ‘Contrat 
Educatif Local’ (CEL). Ouders, overheid, onderwijzers, lokale besturen en betrokken 
organisaties streefden zo naar een goede dagindeling zodat de slaagkansen van kinde-
ren op school en in de samenleving via een ononderbroken pedagogische lijn zouden 
toenemen (Pirard, Ruelens & Nicaise, 2004; De Gruijter e.a., 2006).  
Hoewel – afhankelijk van de lokale situatie – het bestrijden van onderwijsachterstan-
den deel uitmaakt van CEL-projecten, wil men voorkomen dat deze projecten alleen 
risicogroepen bereiken. Zij richten zich op alle kinderen en streven daarbij naar een 
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goede sociale mix. Nieuw is dat deze projecten zich ook kunnen richten op het mid-
delbaar onderwijs.  
 
 
3.4 Het meten van effecten van de brede school 
 
Met name in de landen waarin de ontwikkeling van brede scholen in het teken stond 
van de bestrijding van onderwijsachterstanden, zijn er diverse pogingen ondernomen 
om effecten van de brede school te meten. Steeds weer wordt echter vastgesteld dat 
het meten van dergelijke effecten niet eenvoudig is. Omdat dit toch erg belangrijk is 
voor de interpretatie van deze effecten, willen we daar hierna toch even stil bij blijven 
staan en aandacht besteden aan de problemen waarmee onderzoekers worden gecon-
fronteerd.  
 
Een eerste probleem waarmee onderzoekers te maken hebben, is het gegeven dat er 
geen eenduidig concept van de brede school bestaat. Ook in Engeland waar de ont-
wikkeling van brede scholen door de overheid via wetgeving en richtlijnen wordt aan-
gemoedigd, hebben de lokale autoriteiten een aanzienlijke mate van beleidsvrijheid 
(Cummings e.a., 2005, 2006 en 2007). In sommige schooldistricten wordt de ontwik-
keling overgelaten aan de creativiteit en ondernemingsgeest van één schooldirecteur, 
in andere districten is er sprake van een breder gedragen strategie met vele partners. 
De doelstellingen en inrichting van de brede scholen kunnen daardoor sterk van el-
kaar verschillen. Dat projecten worden afgestemd op de lokale behoeften en bepaald 
worden door lokale omstandigheden in plaats van door landelijke voorschriften, is 
waarschijnlijk bevorderlijk voor het draagvlak en de stabiliteit van de samenwerking, 
maar niet voor het vaststellen van effecten. Waar het al moeilijk is binnen hetzelfde 
land effecten van de brede school vast te stellen, mag van een internationale vergelij-
king van effecten nog minder worden verwacht. Daarvoor zijn de verschillen tussen 
de landen te groot, met name tussen de landen met een achterstandsbenadering en de 
landen met een opvangbenadering (Timmerhuis e.a., 2006).  
 
In de tweede plaats vindt de ontwikkeling van brede scholen niet in een geconditio-
neerde omgeving plaats. In Engeland konden scholen op verschillende momenten in 
het FSES-traject instappen, maar dat betekent niet dat zij pas vanaf het moment dat 
zij instapten zijn begonnen met hun activiteiten in het kader van de brede school 
(Cummings e.a., 2007). En op talrijke andere scholen vonden vergelijkbare ontwikke-
lingen plaats als op de scholen die gebruik maakten van de landelijk beschikbaar 
gestelde middelen. Van een experimentele opzet van de evaluatie met een nulmeting 
en een controlegroep kon derhalve geen sprake zijn. Voor de Verenigde Staten geldt 
hetzelfde. Veel programma’s zijn nog onderontwikkeld, zodat de effectiviteit ervan 
niet kan worden gemeten (Boyd, 1998). Bij de wel uitgevoerde evaluaties zijn de 
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methodologische problemen niet opgelost (Kagan, 1997; Melaville & Blank, 1999). 
Merseth et al. (1999) vragen zich af of er überhaupt wel goed onderzoek mogelijk is: 
‘these complicated, messy, evolving interventions do not yield themselves to rando-
mized experiments that produce definitive conclusions about causation’. 
 
Dat het moeilijk is om effecten te meten komt ook omdat veel brede scholen geen 
duidelijke doelstellingen hebben geformuleerd. Dat geldt voor het buitenland, maar 
ook voor de Nederlandse situatie (Emmelot & Van der Veen 2003). Zij stelden in hun 
onderzoek vast dat de meeste brede scholen nog niet erg doelgericht bezig waren. 
Voor een deel hebben de doelstellingen betrekking op intermediaire of randvoor-
waardelijke aspecten, zoals de samenwerking tussen de partners. Bovendien hadden 
de doelen wat de leerlingen betreft vooral betrekking op het pedagogische en sociaal-
emotionele en niet op het cognitieve domein. Concepten waarbij sprake is van een 
verbinding tussen binnenschools en buitenschools leren – in de literatuur genoemd als 
wezenlijk voor het bredeschoolconcept – bleken ten tijde van het betreffende onder-
zoek nog nauwelijks te worden aangetroffen.  
 
Vaak wordt ook gesteld dat het nog te vroeg is om effecten te kunnen verwachten. 
Veel evaluaties zijn derhalve aan te merken als procesevaluaties. Deze kunnen bij-
voorbeeld betrekking hebben op de samenwerking tussen de partners die bij de brede 
school zijn betrokken. Voor zover er bij deze evaluaties al sprake is van effectmetin-
gen, gaat het om subjectieve beoordelingen. Timmerhuis e.a. (2006) stellen in een 
overzichtsstudie vast dat brede scholen in Nederland zich niet primair richten op het 
verbeteren van leerprestaties bij de leerlingen, maar op het verbeteren van de condi-
ties voor leren. Zij pleiten daarom voor evaluatieonderzoek dat gebruik maakt van 
kwalitatieve methoden, waarbij de samenwerking tussen de partners beter in beeld 
kan worden gebracht.  
  
Wij richten ons bij het onderhavige onderzoek evenwel primair op kwantitatief on-
derzoek. Ook dan kan zich een tot nu toe nog niet besproken probleem voordoen. 
Mocht immers blijken dat de prestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling bij 
leerlingen op brede scholen significant beter zijn dan op vergelijkbare niet-brede 
scholen, dan is nog niet duidelijk aan welke van de vijf hierboven beschreven pijlers 
deze effecten zijn toe te schrijven. Ze kunnen immers veroorzaakt zijn door de betere 
samenwerking en afstemming op de voorschoolse voorzieningen, door een betere 
samenwerking met zorginstellingen, door meer naschoolse activiteiten, al dan niet 
gekoppeld aan een betere verbinding tussen binnen- en buitenschools leren, door een 
grotere ouderparticipatie of door gunstige invloeden vanuit de omgeving van de 
school. Voor een onderzoek naar de effecten van de variatie in tijd is met name de 
derde pijler van belang, maar die vormt zoals gezegd slechts één van de pijlers van de 
brede school.  
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3.5 Effecten van brede scholen in Nederland 
 
3.5.1 Effecten op de leerlingen 
 
Alle methodologische problemen die onderzoek naar de effecten van de brede school 
zo ingewikkeld maken, hebben ertoe geleid dat dergelijk onderzoek nog nauwelijks 
van de grond is gekomen. Een monitoring van de ontwikkelingen en effecten binnen 
brede scholen in zes Zuid-Hollandse gemeenten moest vanwege de kosten worden 
stopgezet. Op dat moment waren er alleen procesontwikkelingen beschreven, alsmede 
subjectieve inschattingen van de bereikte resultaten (Schenkeveld e.a., 2002; Klatter 
e.a., 2003). Die inschattingen waren overigens wel positief: ‘De respondenten zijn het 
ermee eens dat de brede school bijdraagt aan de betrokkenheid van de ouders bij de 
school van hun kind, hun kinderen via de brede school meer contact hebben met 
andere kinderen in de wijk, dat de brede school een functie heeft voor alle bewoners 
van de wijk, en bijdraagt aan de positieve sfeer in de wijk’ (Klatter e.a., 2003: 38). 
Deze positieve inschattingen werden enkele jaren later herhaald in een interview met 
de bredeschoolcoördinator van een van de bij het onderzoek betrokken gemeenten 
(Claassen e.a., 2008).  
 
Evaluaties van de reeds in 1996 gestarte Vensterscholen in Groningen zijn uitgevoerd 
door Kruiter (2002) en Van der Vegt e.a. (2004). Het onderzoek van Kruiter richtte 
zich op de invloed van de deelname aan de Vensterscholen op het gedrag van de 
kinderen op school en in de thuissituatie en op de opvoeding door hun ouders. Zij 
stelde een significante afname van een aantal gedragsproblemen vast, maar kon geen 
relatie leggen met deelname aan de activiteiten in de Vensterscholen. Ook bij de 
opvoeding werd een verbetering geconstateerd die evenmin een significante relatie 
bleek te hebben met deelname aan opvoedingscursussen die in het kader van de Ven-
sterschool werden georganiseerd.  
Bij het onderzoek van Van der Vegt e.a. is gebruik gemaakt van een eerdere litera-
tuurstudie (Studulski e.a., 2004), van bezoeken aan de scholen en van een secundaire 
analyse op reeds eerder verzamelde gegevens over het cognitief en sociaal-emotioneel 
functioneren van de leerlingen in groep 8. De literatuurstudie betreft hoofdzakelijk 
buitenlands onderzoek dat – voor zover relevant – later in dit rapport wordt bespro-
ken. Bij de schoolbezoeken zijn de ontwikkelingen in de verschillende pijlers van de 
vensterscholen beschreven. Op basis van de analyse van de leerlinggegevens wordt 
geconcludeerd dat er geen sprake is van een Vensterschooleffect. Op de ene school 
zijn de prestaties verbeterd, op de andere eerder verslechterd. Gepleit wordt voor een 
longitudinale analyse van leerlinggegevens in combinatie met een goede registratie 
van de deelname aan activiteiten en onderzoek naar de kwaliteit waarmee aan de 
pijlers wordt gewerkt.  
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Van een longitudinaal onderzoek is wel sprake bij het project Capabel in het Amster-
damse stadsdeel Bos en Lommer. Bij dit project – met een looptijd van liefst 18 jaar 
(1991-2009) – zijn scholen, welzijnsinstellingen en buurthuizen betrokken die teza-
men zorg dragen voor een planmatige aanpak door middel van activiteiten op het 
gebied van onderwijsondersteuning, opvoedingsadvies en vrijetijdsvoorziening. Strikt 
genomen is het geen brede school, maar de principes zijn wel vergelijkbaar (Timmer-
huis e.a., 2006). Enkele basisscholen uit het stadsdeel hebben zich overigens wel tot 
brede school ontwikkeld. Het onderzoek volgde de leeftijd van de leerlingen, te be-
ginnen met de 0- tot 4-jarigen.  
Uit de onderzoeksrapportage over de periode 1991-2005 (Veen, Van der Veen & 
Koopman 2007) blijkt dat er in de voorschoolse periode bij de leerlingen geen effec-
ten konden worden vastgesteld, noch op basis van de observatiescores op vierjarige 
leeftijd, noch op basis van de scores op de taal- en rekentoetsen in groep 2. Bij deze 
toetsen waren de scores van de Turkse en Marokkaanse leerlingen lager of gelijk aan 
de scores van leerlingen op vergelijkbare scholen elders in het land. In groep 8 bleken 
de taal- en rekenscores van de Turkse en Marokkaanse leerlingen wat hoger te zijn 
dan het landelijke gemiddelde op vergelijkbare scholen. Hetzelfde bleek het geval bij 
de niet-cognitieve vaardigheden werkhouding en gedrag, zoals beoordeeld door de 
groepsleerkrachten. Daarmee is echter nog niet gezegd dat deze relatieve vooruitgang 
toe te schrijven valt aan de binnen het project Capabel uitgevoerde activiteiten. Een 
groot probleem voor het onderzoek was dat jaarlijks ongeveer 10 procent van de 
leerlingen verhuisde naar een ander stadsdeel.  
Naast deze cross-sectionele vergelijkingen zijn er echter ook longitudinale vergelij-
kingen gemaakt. De prestatieontwikkeling van de Turkse en Marokkaanse leerlingen 
uit Bos en Lommer die zowel in groep 2, 4 en 6 als in groep 8 aan het PRIMA-
cohortonderzoek hadden meegedaan (n = 75), verschilde niet van die van vergelijkba-
re Turkse en Marokkaanse leerlingen elders in het land, noch bij taal noch bij reke-
nen. Bij rekenen bleken deze leerlingen zowel in Bos en Lommer als elders in het 
land in groep 8 een flink deel van hun achterstand in groep 2 – vergeleken met de 
landelijk representatieve steekproef – te hebben ingelopen. De longitudinale vergelij-
kingen over twee PRIMA-metingen – van groep 2 naar 4, van groep 4 naar 6 en van 
groep 6 naar 8 – lieten evenmin verschillen zien tussen de Turkse en Marokkaanse 
leerlingen in Bos en Lommer en elders in het land. Alleen bij de taalscores tussen 
groep 2 en 4 was de ontwikkeling in Bos en Lommer iets gunstiger dan landelijk.  
 
Ook Claassen e.a. (2008) hebben gebruik gemaakt van gegevens van het landelijke 
PRIMA-cohortonderzoek. Zij selecteerden elf basisscholen die al vóór 2000 met het 
bredeschoolconcept waren begonnen en die in 2000, 2002 en 2004 aan het cohorton-
derzoek hadden meegedaan. Alle elf scholen lagen in stedelijke gebieden met veel 
achterstandsleerlingen, zodat het een relatief homogene onderzoekspopulatie betrof. 
Behalve met de representatieve steekproef van het landelijke cohortonderzoek werden 
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de uitkomsten ook vergeleken met een controlegroep van niet-brede scholen. Bij het 
samenstellen van de controlegroep bleek het evenwel niet mogelijk in het PRIMA-
bestand voldoende niet-brede scholen te vinden met eenzelfde mate van stedelijkheid 
en met dezelfde leerlingensamenstelling. Scholen met veel achterstandsleerlingen in 
stedelijke gebieden zijn immers vaak al een brede school. Uiteindelijk werd een con-
trolegroep samengesteld met wel dezelfde mate van stedelijkheid, maar met een ge-
middeld geringer percentage achterstandsleerlingen.  
Bij de scores voor rekenen en begrijpend lezen en bij de scores in het sociaal-emotio-
nele domein werden geen effecten gevonden die aan het bredeschoolconcept zouden 
kunnen worden toegeschreven. De taalscores van de leerlingen lieten echter wel enke-
le opvallende uitkomsten zien. Bij de cross-sectionele vergelijkingen bleken de taal-
scores van de leerlingen in groep 4 van de experimentele scholen bij de drie achter-
eenvolgende metingen significant te stijgen. Die stijging deed zich niet voor bij de 
landelijke representatieve steekproef van scholen, maar wel bij de controlescholen. 
Met betrekking tot de leerwinst tussen groep 4 en groep 8 werd hetzelfde gevonden. 
Dat was zowel het geval wanneer alle leerlingen uit die groepen in de analyse werden 
meegenomen, als bij longitudinale analyse van alleen de leerlingen die bij elk van de 
drie metingen hadden meegedaan. Op grond van het feit dat de ontwikkelingen in de 
controlegroep niet wezenlijk verschilden van die in de experimentele groep, is de 
meest aannemelijke verklaring dat niet de brede school hiervoor verantwoordelijk is 
geweest, maar wellicht een andere gemeenschappelijke factor. Omdat het te verwach-
ten valt dat ook niet-brede scholen in stedelijke gebieden door het gemeentelijke 
onderwijsbeleid een intensieve samenwerking met peuterspeelzalen hebben, spreken 
de auteurs het vermoeden uit dat de gemeenschappelijke factor in de VVE-trajecten 
gezocht moet worden. Het feit dat de taalscores in groep 6 en groep 8 geen significan-
te verschillen meer lieten zien, beschouwen zij als een ondersteuning voor deze ver-
klaring.  
 
Zoals boven aangegeven is samenwerking met voorschoolse voorzieningen wel één 
van de pijlers van de brede school, maar het is geen exclusieve pijler. De pijler die 
doorgaans wél als exclusief wordt beschouwd is de organisatie van buitenschoolse 
activiteiten. Interviews met enkele directeuren van brede scholen die bij dit onderzoek 
waren betrokken, lieten zien dat zij het over het algemeen niet erg waarschijnlijk 
achten dat de positieve resultaten van hun leerlingen op de PRIMA-toetsen op het 
conto van deze buitenschoolse activiteiten geschreven kunnen worden. Niet alleen 
noemen zij andere kenmerken van hun school, zoals een duidelijke structuur of een 
ervaren team, maar wijzen zij er ook op dat over het algemeen slechts een minderheid 
van de leerlingen aan de buitenschoolse activiteiten deelneemt. Voor onderzoek naar 
de specifieke effecten van buitenschoolse activiteiten is derhalve een betrouwbare 
registratie nodig van de deelname, inclusief de frequentie waarmee de leerlingen aan 
de activiteiten deelnemen.  
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Aan de registratie van de deelname is veel aandacht besteed bij onderzoek dat is 
uitgevoerd naar de brede scholen in Rotterdam. Bij dit onderzoek ging het vooralsnog 
alleen om een weergave van de processen en nog niet om een effectmeting. We be-
perken de beschrijving van de uitkomsten tot het primair onderwijs. Van der Meijden 
& Boogaard (2005) stelden vast dat er op de Rotterdamse brede basisscholen een 
groot en zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten bestaat, zowel voor leerlingen als 
voor ouders, maar zij konden op basis van de verzamelde gegevens geen betrouwbare 
inschatting maken van het percentage leerlingen en ouders dat met deze activiteiten 
werd bereikt. De brede basisscholen hadden in doorsnee wel de indruk dat zowel het 
aantal activiteiten als het percentage deelnemers een stijgende lijn vertoonden. Bij de 
tweede meting (Boogaard & Emmelot, 2006) werd een duidelijke groei van het aantal 
aangeboden activiteiten vastgesteld, zowel voor de leerlingen als voor hun ouders. Op 
de 78 brede scholen die deelnamen aan het onderzoek kon worden vastgesteld dat 
ongeveer 60 procent van de leerlingen werd bereikt. Dit percentage werd berekend op 
basis van de opgave van de scholen bij het vragenlijstonderzoek. Later heeft de ge-
meente een meer nauwkeurige registratie van de deelname voor de scholen verplicht 
gesteld. Bij de analyse van deze gegevens voor het schooljaar 2007/08 werd door 
Claassen (2009) een deelnamepercentage berekend van 64 op 112 brede scholen. 
Daarbij vielen evenwel ook 15 scholen met een zogenoemd dagarrangement, waarbij 
deelname voor alle leerlingen verplicht is. Op de overige scholen bedroeg de deelna-
me ook ongeveer 60 procent. Het bereik van de ouders kon bij beide onderzoeken niet 
worden berekend, omdat de scholen deze gegevens niet goed registreren.  
 
 
3.5.2 Effecten op de uitvoerende partners 
 
Groeneveld, Frielink & Van Rooijen (2002) zijn nagegaan in hoeverre de ontwikke-
ling van brede scholen tot een feitelijke taakverzwaring heeft geleid van schoolleiders 
en leraren van brede scholen. Daarvoor is de situatie vóór de overgang naar brede 
school vergeleken met die daarna, en tevens de situatie van brede scholen met niet-
brede scholen. De resultaten werden gepresenteerd in de vorm van percentages; even-
tuele verschillen zijn niet statistisch getoetst. De taakbesteding van leraren op brede 
scholen kwam sterk overeen met die van leraren op niet-brede scholen. Veel leraren 
op brede scholen vonden echter dat zij meer tijd zijn gaan moeten besteden aan orga-
nisatorische en coördinerende taken en overleg binnen de school. Opvallend is dat zij 
nauwelijks taken noemden waaraan ze minder tijd zijn gaan besteden. Voor directeu-
ren gold iets vergelijkbaars, maar voor hen gold bovendien dat zij vonden dat taken 
inhoudelijk zijn veranderd. De taakbelasting van leraren op brede scholen week niet 
af van die van andere leraren. Wel had een groot deel van de leraren op brede scholen 
het idee dat het werk drukker en complexer was geworden. Voor directeuren gold dit 
in nog sterkere mate. Directeuren op brede scholen ervoeren ook een hogere taakbe-
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lasting, maar dit leidde bij hen niet tot een hogere emotionele uitputting. Dit werd 
verklaard door de toegenomen regelmogelijkheden en doordat het werk uitdagender 
en leuker was geworden. Al met al bevestigen deze bevindingen de gedachte dat de 
brede school eigenlijk tot taakverlichting zou moeten leiden niet. 
 
In het onderzoek van Van der Meijden & Boogaard (2005) werd de samenwerking 
met de diverse partners door de brede scholen in Rotterdam positief beoordeeld, maar 
het draagvlak binnen de teams was nog niet optimaal. De tweede meting (Boogaard & 
Emmelot, 2006) liet op basis van een aangepaste vraagstelling ongeveer dezelfde 
uitkomsten zien. Er werd geconcludeerd dat er binnen de brede basisscholen een 
redelijk draagvlak is voor de brede school en dat men de samenwerkingsrelaties rede-
lijk positief beoordeelde. Beide uitkomsten kwamen tot stand op basis van één cen-
traal door de school ingevulde vragenlijst. Er werd geen vergelijking gemaakt met 
niet-brede scholen. 
 
Ook het onderzoek van Claassen, Driessen & Smit (2009) had betrekking op twee 
specifieke typen brede scholen in Rotterdam, namelijk een brede school met een 
dagarrangement en een brede school met een wijkarrangement. Kern van een brede 
school met een dagarrangement is de uitbreiding van de leertijd voor de leerlingen 
van groep 3 tot en met groep 8 met in principe zes uur in de week. De deelname aan 
deze activiteiten – die verspreid over de dag door aparte vakkrachten worden aange-
boden – is bij dit arrangement verplicht voor alle leerlingen. Bij de brede scholen die 
kiezen voor een wijkarrangement is dat niet het geval. Kenmerkend voor dit arrange-
ment is dat verschillende scholen in de wijk samenwerken aan gezamenlijke na-
schoolse activiteiten op verschillende locaties.  
Op de scholen van beide arrangementen werden vragenlijsten uitgezet onder zowel de 
directeuren als de groepsleerkrachten. In vergelijking met het dagarrangement werd 
het wijkarrangement zowel door de groepsleerkrachten als door de directeuren met 
een hoger rapportcijfer gewaardeerd. Terwijl het dagarrangement door beiden als een 
taakverzwaring voor de school werd ervaren, had het wijkarrangement geleid tot een 
taakverlichting. De taakverlichting werd veroorzaakt door het feit dat deze scholen 
voor de organisatie van de buitenschoolse activiteiten een bredeschoolmedewerker 
mochten aanstellen die hen veel werk uit handen nam. Bovendien gaven de groeps-
leerkrachten zelf aan dat hun betrokkenheid bij het wijkarrangement gering was. 
Slechts 13 procent besteedde in de eigen les aandacht aan deze activiteiten. Omdat de 
activiteiten vaak niet op de eigen school plaatsvonden, hadden zij er ook nauwelijks 
zicht op. De helft van de leerkrachten bracht hun leerlingen na schooltijd naar de 
bredeschoolmedewerker of rechtstreeks naar de vakkracht. De belangrijkste indicatie 
is wellicht dat het merendeel van de groepsleerkrachten aangaf dat er sinds de invoe-
ring van het wijkarrangement voor hen nauwelijks iets was veranderd. Desalniettemin 
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varieerde het rapportcijfer dat deze groepsleerkrachten aan hun wijkarrangement 
toekenden van 5,0 tot 9,0 met een gemiddelde van 7,0.  
 
De groepsleerkrachten op de scholen met een dagarrangement zagen hun nieuwe taak 
als een duidelijke taakverzwaring. Het gemiddelde rapportcijfer dat zij gaven bedroeg 
5,9. Wat hun eigen taak betreft viel het oordeel van deze groepsleerkrachten overwe-
gend negatief uit: ze vonden hun werk niet leuker geworden; ze hadden niet meer tijd 
gekregen zich op de problemen van individuele leerlingen te richten; ze konden zich 
niet beter richten op hun kerntaken en besteedden niet meer tijd aan de kernvakken. 
Daarentegen besteedden ze zelf veel minder tijd aan de creatieve vakken. Iets minder 
dan de helft vond dat het lesgeven na de invoering van het dagarrangement te veel 
was verbrokkeld en dat ze ook niet meer tijd hadden gekregen om de lessen voor te 
bereiden. Dat ze meer tijd kwijt waren aan overleg werd echter maar door iets meer 
dan een kwart van de groepsleerkrachten beaamd.  
Het oordeel over de vakkrachten was niet louter negatief. Weliswaar hadden zij wat 
meer moeite om orde te houden en konden de groepsleerkrachten weinig van hen 
leren, maar de introductie van deze vakkrachten werd vaker wel dan geen verrijking 
van het team genoemd en de kwaliteit van de samenwerking werd vaker als goed dan 
als slecht beoordeeld. Dat neemt niet weg dat er volgens veel groepsleerkrachten aan 
de afstemming met de vakkrachten nog wel wat verbeterd kon worden en dat de 
overdracht toch nog veel tijd kostte. 
Ten aanzien van het team, het onderwijs en de omstandigheden valt één punt op: de 
groepsleerkrachten hadden over het algemeen weinig behoefte aan bijscholing, maar 
een studiemiddag om samen met de vakkrachten tot een gezamenlijke visie en aanpak 
te komen werd door meer dan de helft van hen wel op prijs gesteld. Daarnaast zei 
ruim de helft van de groepsleerkrachten dat de invoering van het dagarrangement 
vooral een zaak was van het management; tegelijk zei een even groot deel dat het 
team achter de invoering ervan stond.  
Met betrekking tot de leerlingen gaven de leerkrachten aan dat die nu in aanraking 
kwamen met onderwerpen waar ze anders nooit mee te maken zouden hebben gekre-
gen. Daarnaast was het niet zo dat ze vaak dingen moesten doen waar ze geen zin in 
hadden; aan de andere kant waren ze volgens ruim de helft van de groepsleerkrachten 
door het dagarrangement ook niet meer gemotiveerd geraakt voor school dan voor-
heen. Een positief effect op de prestaties en op het plezier om naar school te gaan, 
werd slechts door ongeveer één op de tien leerkrachten waargenomen. Twee op de 
vijf leerkrachten zagen geen verschil in de motivatie van leerlingen nadat zij van de 
les door de vakkracht terug waren gekomen. Eén op de vijf leerkrachten vond daaren-
tegen dat de leerlingen dan minder gemotiveerd waren.  
 
Op de scholen met een dagarrangement waren in het onderzoek daarnaast vragenlijs-
ten ingevuld door leerlingen, ouders en vakkrachten. Omdat het steeds maar om klei-
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ne aantallen gaat, moeten we voorzichtig zijn met conclusies. Opmerkelijk is dat de 
vakkrachten die deze vragenlijst hadden ingevuld, juist heel positief waren over de 
wijze waarop zij in het team waren opgenomen, al gaf een minderheid nog wel toe 
soms problemen te hebben met het handhaven van orde in de klas. De kinderen waren 
overwegend positief, maar sommigen zagen ook nadelen. Slechts een kwart zou meer 
dagen langer op school willen zijn dan al het geval was. Ook bij de ouders werden we 
overwegend positieve reacties gesignaleerd. Daarbij moet wel gezegd worden dat de 
ouders die de vragenlijst hebben ingevuld bijna allemaal ouders zijn die heel vaak op 
school komen. 
 
 
3.6 Effecten van brede scholen in andere landen 
 
3.6.1 Engeland 
 
Bij de evaluaties in Engeland blijkt de grote variëteit aan activiteiten en benaderingen 
van de brede school een probleem te vormen. Doordat de brede scholen sterk van 
elkaar verschillen, bestaat er geen eenduidig model dat robuust geëvalueerd kan wor-
den in de verschillende contexten (zie Cummings e.a., 2004, 2005; Dyson, Millward 
& Todd, 2002; Wilkin e.a., 2003a, 2003b). Ook de korte termijn waarop evaluaties 
betrekking hebben, wordt als handicap gezien. 
 
De landelijk ondersteunde projecten ter bevordering van ‘extended schools’ en ‘full 
service extended schools’ zijn in opdracht van het ministerie van Onderwijs geëvalu-
eerd. Bij deze evaluaties zijn evenwel geen effectmetingen gedaan bij de leerlingen. 
De conclusies zijn hoofdzakelijk gebaseerd op casestudies van afzonderlijke projec-
ten en op surveys op het niveau van de projecten. Op basis van dergelijke subjectieve 
waarnemingen melden Wilkin, White & Kinder (2003b) positieve effecten op zowel 
de kinderen en hun ouders als op de lokale gemeenschap. Wat de werkdruk van de 
leerkrachten betreft worden zowel positieve als negatieve ontwikkelingen genoemd, 
maar omdat deze informatie niet van de leerkrachten zelf afkomstig is, kan er weinig 
betekenis aan worden gehecht. Duidelijk is wel dat de ondervraagde projectmedewer-
kers zich in positieve zin over de projecten uitspreken. In het afsluitende rapport van 
de evaluatie van de ‘Full Service Extended Schools’ (Cummings e.a., 2007: 3) wor-
den soortgelijke positieve conclusies getrokken ‘though large-scale effects were not 
yet evident’. Ter ondersteuning van de positieve conclusies worden voorbeelden 
gegeven van leerlingen wier problemen zijn opgelost door de goede zorg die vanuit 
het project aan hen besteed is.  
 
Wallace e.a. (2009) hebben in 2008 grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de 
dienstverlening door scholen – breed zowel als niet-breed – in het primair en voortge-
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zet onderwijs. Behalve bijna 2000 scholen werden ook ruim 1000 ouders en ruim 
1000 leerlingen – alleen in het voortgezet onderwijs – geïnterviewd. Ook bij dit on-
derzoek werden geen effecten gemeten, maar er kwam wel een aanzienlijke discre-
pantie aan het licht tussen wat scholen met hun lokale autoriteit hadden afgesproken 
en wat zij daadwerkelijk aan extra activiteiten uitvoerden. Een kwart van de ouders 
heeft geantwoord dat het aanbod van hun school niet overeenkomt met hun behoefte. 
Opvallend was ook dat kinderen uit de minder bevoorrechte milieus in mindere mate 
aan de activiteiten deelnemen dan de andere kinderen. Van de ouders van kinderen 
die niet aan activiteiten meedoen, heeft een kwart geantwoord dat kinderen te moe 
zouden worden wanneer ze aan deze activiteiten zouden meedoen.  
 
Behalve door onderzoeksinstituten worden de brede scholen in Engeland ook geëva-
lueerd door de onderwijsinspectie (Ofsted). Het gaat hierbij om kleinschalige audits 
waarbij vooral wordt nagegaan of de scholen waarmaken wat zij pretenderen. Bij een 
onderzoek, uitgevoerd in het schooljaar 2005/06, zijn 20 instellingen vallend onder 16 
lokale autoriteiten bezocht. Zeven instellingen waren kindercentra, vier middelbare 
scholen, één speciale school en acht basisscholen (Ofsted, 2006b). In sociaal-
emotioneel opzicht laten de brede scholen volgens deze publicatie positieve resultaten 
zien. De belangrijkste voordelen van de brede scholen worden gevonden in een ver-
hoogd zelfvertrouwen van de jongeren, kinderen en volwassenen. De houding ten 
opzichte van leren en de relaties onderling waren verbeterd. Veel gemeenschappen 
ondervonden voordelen van een betere kwaliteit van de diensten, zoals een directere 
toegang tot verschillende professionals en gezondheidsadviezen. Een regelmatige 
consultatie met de gemeenschap is van vitaal belang. Succesvolle diensten voldoen 
aan de wensen en belangen van de gemeenschap en zijn van een hoge kwaliteit (Of-
sted, 2006b). Of de verbeterde dienstverlening ook tot betere prestaties van de leer-
lingen geleid heeft, is nauwelijks op een gecontroleerde wijze gemeten. Soms werd 
echter gebruik gemaakt van elektronische monitoringssystemen. Waar zulke monito-
ring plaatsvond, gaven de dossiers significante verbeteringen aan in GCSE10

 

 resulta-
ten. Sommige oudere leerlingen in basisscholen maakten een vooruitgang van drie 
subniveaus (uit het Nationale Curriculum) in één jaar, waar normaal gesproken een 
vooruitgang van drie subniveaus in twee jaar wordt verwacht. Verbetering werd voor-
al vastgesteld bij de vakken Engels en wiskunde (Ofsted, 2006b). 

Bij een volgend onderzoek, uitgevoerd in het schooljaar 2006/07 werden 30 kinder-
centra en 32 scholen – leerlingen in de leeftijd van 0 tot 19 – in 54 lokale autoriteiten 
bezocht (Ofsted, 2008). Ook nu zijn de conclusies overwegend positief, maar deze 
zijn hoofdzakelijk gebaseerd op gesprekken en waarnemingen, omdat slechts enkele 

 
                                                      
10 General Certificate of Secondary Education; afsluitend examen voortgezet onderwijs. 
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instellingen de ontwikkelingen van de kinderen registreerden. Geconstateerd werd dat 
de kinderen op de kindercentra goed werden voorbereid op de basisschool, maar ook 
die constatering wordt niet onderbouwd met gegevens. In een latere publicatie (Of-
sted, 2009) worden opnieuw enkele positieve ontwikkelingen gemeld op basis van 
een onderzoek op 23 scholen met leerlingen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Nu betreft 
het vooral leerlingen die zonder de extra hulp uit de boot zouden zijn gevallen. Ge-
constateerd wordt dat het vooral om geïsoleerde voorbeelden gaat, waarbij de vastge-
stelde vooruitgang binnen schoolverband niet altijd wordt overgedragen naar het 
leven buiten de school. Van ‘substantial evidence’ is derhalve geen sprake, maar 
tevens wordt geconcludeerd dat het verkrijgen van ‘evidence’ binnen de instellingen 
ook niet veel aandacht krijgt, omdat daar geen middelen voor beschikbaar zijn.  
 
 
3.6.2 De Verenigde Staten 
 
In een door Blank, Melaville & Shah (2003) uitgevoerde evaluatie in de Verenigde 
Staten worden wel effecten gemeld. Bij dit onderzoek gaat het om zeer uiteenlopende 
projecten die op verschillende manieren met elkaar vergeleken zijn. De auteurs trek-
ken de conclusie dat brede scholen een positief effect hebben op de leerlingen (zowel 
op hun prestaties als op hun niet-cognitieve ontwikkeling), op de gezinnen (meer 
stabiliteit, meer betrokkenheid bij school en een groter verantwoordelijkheidsgevoel 
voor het schoolsucces), op de scholen (toegenomen effectiviteit door de tevredenheid 
van de leerkracht, een positievere schoolomgeving en een verbeterd contact tussen 
ouders en leerkrachten) en op de gemeenschappen (beter gebruik van schoolgebou-
wen, meer veiligheid in de omgeving, meer trots in de gemeenschap en een betere 
verstandhouding tussen inwoners en leerlingen).  
In deze overzichtsstudie wordt echter geen melding gemaakt van de sterkte van de 
effecten bij de afzonderlijke projecten, zodat de conclusies niet kunnen worden ge-
controleerd. Daar komt bij dat de ‘Coalition for Community Schools’ (CCS) de studie 
zelf heeft uitgevoerd, zodat onafhankelijkheid niet bij voorbaat gewaarborgd is. De 
auteurs geven overigens ook aan dat er meer en verfijnder onderzoek nodig is om uit 
te zoeken welke factoren er precies toe doen. Elders in dit rapport besteden we in een 
afzonderlijk hoofdstuk aandacht aan de effecten van één specifieke pijler van de 
brede school, de naschoolse programma’s. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om onder-
zoek in de Verenigde Staten dat wel aan de gangbare kwaliteitscriteria voldoet.  
 
 
3.6.3 Zweden 
 
In Zweden is het niet eenvoudig om de effecten van brede scholen te onderzoeken, 
aangezien alle scholen daar breed zijn. Er is ook nauwelijks onderzoek gedaan naar 
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de effecten van de samenwerking tussen scholen en vrijetijdscentra. Voor zover er 
onderzoek is, laat dit zien dat het effect van de brede school niet zuiver is aan te wij-
zen (Radisch & Klieme, 2005). Het feit dat de lokale overheden met een eigen kwali-
teitssysteem werken betekent bovendien een probleem voor nationaal en internatio-
naal vergelijkend onderzoek. Er zijn (nog) geen nationale indicatoren voor toetsing en 
evaluatie. Hoewel er wel één inspectie voor het onderwijs en de kinderopvang is 
(‘Skolverket’), is men dus tot dusverre niet goed in staat om de praktijk te toetsen. 
Effect en meerwaarde van het systeem zijn (nog) niet meetbaar. Er is daarom geen 
bewijs dat de Zweedse aanpak werkt of niet werkt (Timmerhuis e.a., 2006). 
Wel zijn er resultaten bekend over een zekere taakverlichting voor de leerkrachten. 
Hun takenpakket in de namiddag is bijvoorbeeld lichter geworden, aangezien de 
medewerkers van het vrijetijdscentrum dan de leiding hebben in de brede school. Uit 
onderzoek blijkt dat leerkrachten het waarderen dat ze nu meer tijd hebben om de 
lessen voor te bereiden. Daarnaast vinden zij het een verademing om de kinderen op 
een andere manier te leren kennen tijdens hun aanwezigheid in het vrijetijdscentrum. 
De kleinere groepen maken het mogelijk om tijdens de les meer aandacht te schenken 
aan individuele kinderen. Voor bepaalde taken waarmee ze niet vertrouwd zijn, kun-
nen de leerkrachten een beroep doen op deskundigen die hun eigen pedagogische en 
sociale vaardigheden inbrengen (Struik, 2001). Onderzoek wijst verder uit dat ouders 
over deze geïntegreerde voorzieningen heel tevreden zijn. Zij waarderen vooral dat er 
rond hun kinderen een groep van personeel aanwezig is met verschillende competen-
ties. Ook zijn zij van mening dat hun kinderen meer leren dan voorheen. De groepen 
vinden zij wel vaak nog te groot (Tonkens, 2001).  
 
 
3.6.4 Overige landen 
 
In de overige landen die bij deze studie bekeken zijn, hebben we geen onderzoek 
aangetroffen dat betrekking heeft op de effecten van de brede school. Het Franse 
onderzoek betreft hoofdzakelijk het verloop van processen, de mate waarin er in de 
verschillende delen van het land CEL-contracten worden afgesloten en de deelname 
van onderscheiden categorieën leerlingen. In Frankrijk is wel op grotere schaal on-
derzoek uitgevoerd dat betrekking heeft op het bioritme van kinderen. De resultaten 
daarvan zijn verwerkt in het betreffende hoofdstuk. In Noorwegen zijn de gevolgen 
van de verplichte samenwerking van de instellingen voor kinderopvang met de basis-
scholen nog nauwelijks onderzocht. De evaluatie van de Noorse onderwijshervorming 
heeft er wel toe geleid dat er in het basisonderwijs een grotere nadruk kwam te liggen 
op een systeem van kwaliteitsbeoordeling en op de kernvakken taal en rekenen.  
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3.7 Samenvatting 
 
De brede school kan beschouwd worden als een netwerk van voorzieningen die sa-
menwerken bij het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen. De brede scholen 
in de hier besproken landen verschillen echter sterk van elkaar, omdat zij niet alle-
maal dezelfde oorsprong hebben. In sommige landen was de bestrijding van onder-
wijsachterstanden het startpunt, in andere landen is het concept gestart als voorzie-
ning ten behoeve van werkende ouders. Wel is er een ontwikkeling gaande dat de 
verschillende tradities naar elkaar toegroeien en dat alle scholen elementen van een 
brede school overnemen. Dit laatste doet zich overigens niet voor in de Verenigde 
Staten.  
 
Brede scholen zijn voor deze studie van belang omdat er in principe altijd sprake is 
van een uitbreiding van de tijd dat leerlingen aanwezig zijn, hetzij alle leerlingen, 
hetzij een deel van de leerlingen. Omdat er grote verschillen zijn, zowel tussen de 
brede scholen in de onderscheiden landen als binnen de brede scholen in de afzonder-
lijke landen, is onderzoek naar de effecten van brede scholen niet eenvoudig. Daar 
komt bij dat de brede scholen doorgaans uit meerdere pijlers bestaan. Zo er al effec-
ten gevonden worden, dan is daarmee doorgaans nog niet duidelijk welke pijler daar-
voor verantwoordelijk is. Onderzoek dat specifiek betrekking heeft op één van de 
pijlers – de naschoolse programma’s – is opgenomen in een eerder hoofdstuk in dit 
rapport. Dit hoofdstuk heeft derhalve alleen betrekking op onderzoek naar de effecten 
van de brede school in haar totaliteit.  
 
Omdat onderzoek naar de effecten van de brede school zo ingewikkeld is, is het niet 
verrassend dat we geen onderzoek op het spoor zijn gekomen dat aan de gangbare 
kwaliteitscriteria voldoet. Niet alleen is er geen sprake van een controlegroep van 
scholen die als niet-breed te boek staan, maar ook de brede scholen zelf zijn – zowel 
wat startdatum als wat onderdelen betreft – zo heterogeen dat kwantitatief onderzoek 
nauwelijks mogelijk is. Dat neemt niet weg dat we op voorhand niet verwacht hadden 
zo weinig onderzoek aan te treffen waarbij op het niveau van leerlingen en leerkrach-
ten gegevens zijn verzameld. Met name het buitenlandse onderzoek ging niet verder 
dan een gegevensverzameling op projectniveau, met eventueel een aantal kwalitatieve 
verdiepingen. Op grond daarvan kan worden vastgesteld dat de betrokkenen over het 
algemeen positieve effecten zeggen waar te nemen. Zij baseren zich dan vooral op 
individuele leerlingen voor wie het programma effectief is gebleken. Voor zover we 
wel grootschalig kwantitatief onderzoek op het spoor zijn gekomen, was daarbij geen 
onderzoek waaruit een positief effect van de brede school kan worden afgeleid. 
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4 Dagindeling: bioritmes en dagarrangementen 
 
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
In de discussie rond andere schooltijden, worden als het gaat om de dagindeling, 
verschillende modellen onderscheiden (Schreuder, 2010). In enkele van die modellen 
wordt, in meerdere of mindere mate, een link gelegd met het biologisch ritme van 
kinderen; het zogenoemde bioritmemodel is daar de voornaamste exponent van. Maar 
daarnaast bevatten ook het vijf-gelijke-dagenmodel en het 7-tot-7 model (c.q. dagar-
rangementen) in principe ook aangrijpingspunten van een dergelijk model. In dit 
hoofdstuk gaan we kort in op de achtergronden van dergelijke modellen. Met name 
zullen we nagaan wat de wetenschappelijke en – meer nog – de empirische onder-
bouwing ervan is en tot welke effecten deze modellen hebben geleid bij de verschil-
lende betrokkenen.11

 
  

 
4.2 Het biologisch ritme  
 
Volgens Schreuder (2010) is er alle reden de dagindeling van kinderen kritisch onder 
de loep te nemen. De laatste decennia is de arbeidsparticipatie van moeders flink 
toegenomen en is er mede daarom volop geïnvesteerd in allerlei vormen van voor-, 
tussen- en naschoolse opvang. Nog afgezien van het feit dat de kwaliteit van die 
opvang ter discussie staat, vraagt Schreuder zich af wiens belangen voorop staan, die 
van de werkende ouders12

 
                                                      
11 Voor dit hoofdstuk baseren we ons bij sommige paragrafen sterk op Schreuder (2010) en Van 

Langen & Hulsen (2001); daarnaast maken we gebruik van diverse andere (c.q. recente) bronnen, 
met name met betrekking tot de resultaten van empirisch onderzoek. We beperken ons daarbij niet 
tot die landen en leeftijdscategorie die eigenlijk voorwerp van onderzoek vormen in de onderhavige 
literatuurstudie.  

 of die van de kinderen? Een goede balans tussen onderwijs 
en ontspanning zou voor de dagindeling van kinderen doorslaggevend moeten zijn. 
Volgens haar is het belangrijk bij die dagindeling rekening te houden met (verschillen 
in) het biologisch ritme van kinderen. 

12 Het zijn overigens lang niet altijd werkende ouders die gebruik maken van opvang voor hun kinde-
ren. Uit een recent onderzoek van Smit, Driessen, Sluiter & Meijvogel (2007) werd het fenomeen 
‘pretoverblijvers’ geïntroduceerd. Het betreft kinderen die door hun niet-werkende ouders naar de 
opvang worden gestuurd, zodat zijzelf in de gelegenheid zijn om bijvoorbeeld huishoudelijke taken 
te verrichten of aan ontspanning te doen. 
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Het biologisch ritme betreft fysiologische en hormonale schommelingen in het li-
chaam gedurende de dag. Het gaat hierbij in de eerste plaats om het 24-uurs ritme 
(ook welgenoemd circadiaan of circadisch ritme). Hoewel dit ritme een biologisch 
gegeven is en genetisch bepaald is, zijn er wel verschillen afhankelijk van de leeftijd. 
Jonge kinderen en ouderen worden in hun functioneren sterker beïnvloed door hun 
biologisch ritme dan oudere kinderen en volwassenen (Daly, Delaney & Hermon, 
2010; Montagner & Testu, 1996). Bovendien zijn er ook grote verschillen tussen 
kinderen, bijvoorbeeld samenhangend met de mate van extravertie of introvertie (Li 
& Shen, 2008).  
 
Binnen het 24-uurs ritme staan slapen en waken centraal. Voldoende en op regelmati-
ge tijden slapen is van (grote) invloed op het functioneren; er doen zich daarbij echter 
wel grote individuele verschillen in slaapbehoeften voor. Uit onderzoek blijkt bij-
voorbeeld dat kinderen uit achterstandswijken gemiddeld korter slapen. Behalve 
ontwikkelingsfactoren zouden daarbij ook socio-economische factoren een rol spelen 
(Clarisse e.a., 2004).  
 
In wetenschappelijk onderzoek worden fysiologische maten gebruikt om het biolo-
gisch ritme aan te tonen. De cortisolspiegel wordt bijvoorbeeld gemeten, of de aan-
wezigheid van het melatoninehormoon, of de lichaamstemperatuur. Dergelijk onder-
zoek kent echter zijn beperkingen (Backhaus e.a., 2008; Daly, Delaney & Hermon, 
2010; Morton & Kershner, 1991). Schommelingen in het biologisch ritme leiden tot 
verschillen in attentieniveau, alertheid, geheugenwerking en prestaties gedurende de 
dag. Onderzoek wijst op twee piektijden overdag waarop het attentieniveau, geheu-
genwerking en de leerprestaties het meest optimaal zijn: tussen 10 en 12 uur (opge-
bouwd vanaf 9 uur) en tussen 15 en 17 uur (opgebouwd na de middagdip vanaf 14 
uur). De minst-optimale tijden overdag voor intellectuele prestaties zijn volgens dat 
onderzoek tussen 8.30 en 9 uur, en tussen 12 en 14 uur. Onderzoek van Klein (2004) 
laat een verband zien tussen het tijdstip van de dag en de schoolprestaties onder 12-
jarige leerlingen. De gemiddelde prestaties stijgen naarmate het later wordt. Tijdelijke 
‘dips’ zijn er na de pauze van 10 uur en na 15 uur. De variatie binnen de klas neemt 
echter gedurende de dag toe.  
 
Niet iedereen heeft overigens eenzelfde slaap-waakritme. Een onderscheid dat vaak 
wordt gemaakt is dat tussen ‘ochtend- en avondmensen’ (Cavallera & Giudici, 2008). 
Ochtendmensen komen veel eerder op gang, hebben hun beste periode voor leren 
vaak al ’s ochtends en hebben geen enkele moeite om ’s avonds in te slapen. Bij 
avondmensen, die ’s ochtends moeilijk op gang kunnen komen, gaat leren ’s middags 
veel beter. Kinderen zijn veelal ochtendmensen, waardoor het gangbare rooster rede-
lijk aansluit. Interessant is ook de rol van slaap in het opslaan van informatie in het 
geheugen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen de leerstof beter onthouden en 



 47 

reproduceren als ze er een nachtje over geslapen hebben (Backhaus e.a., 2008). Deze 
kennis zouden scholen kunnen gebruiken bij het indelen van hun lessen (Schreuder, 
2010). 
 
 
4.3 Biologisch ritme, aandachtsspanne en leeropbrengsten 
 
In hoeverre spelen biologische factoren een rol bij de schoolprestaties van leerlingen? 
Wat is de empirische evidentie voor de veronderstelling dat kinderen ’s ochtends beter 
presteren? Wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van het bioritme op de presta-
ties van kinderen in relatie tot het schoolrooster is uitermate schaars en soms erg 
gedateerd. De inrichting van de huidige schooltijden in Nederland noch die in de 
meeste andere landen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (Van Langen & 
Hulsen, 2001). Argumenten die in dit verband worden aangedragen hebben betrek-
king op het klimaat (winter- en zomertijden); de ontwikkeling (spankracht) van het 
kind; de spreiding van lessen (beter leren); andere verplichtingen (meewerken met 
ouders, hobby’s) (Meijvogel, 1991; Van Langen & Hulsen, 2001; Schreuder, 2010). 
 
Vanuit een biologisch-fysiologische invalshoek zijn enkele studies verricht naar de 
aandachtsspanne van kinderen gedurende de (school)dag. Dit onderzoek is voorname-
lijk in Frankrijk en de Verenigde Staten uitgevoerd. Een belangrijke kantekening is 
wel dat het meeste onderzoek betrekking had op ófwel jongere ófwel oudere kinderen 
dan de leeftijdsgroep die in het onderhavige onderzoek centraal staat, de basisschool-
kinderen. Dat is erg belangrijk omdat het biologisch ritme sterk kan variëren naarge-
lang de ontwikkelings- of levensfase (bv. Hansen e.a., 2004; Hofferth & Sandberg, 
2001; Wahlberg, 2002; Wolfson & Carskadon, 1998).  
 
In Frankrijk zijn enkele studies verricht naar het attentievermogen en het biologische 
ritme van kinderen gedurende de schooldag en schoolweek. Bij de interpretatie van 
de bevindingen dient te worden aangetekend dat de Franse schoolweek anders is 
ingericht dan de Nederlandse schoolweek. De woensdag is voor de meeste leerlingen 
een vrije dag en op zaterdag gaan ze gedurende de ochtend naar school.  
 
In een onderzoek onder Franse kinderen die zich in het laatste jaar van de kleuter-
school bevonden, bleek dat hun concentratieniveau het hoogst was in het midden van 
de ochtend en vanaf ongeveer drie uur ’s middags (Montagner e.a., 1992). De kleuters 
die deelnamen aan het onderzoek gaapten gedurende die tijd minder dan op ander 
tijdstippen van de dag, hadden een lagere hartslag en bloeddruk en presteerden beter 
op psychotechnische testen en schoolactiviteiten. 
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Uit een overzichtsstudie van Montagner & Testu (1996) naar de dagelijkse schomme-
lingen in het biologische ritme van voornamelijk Franse, maar ook Engelse, Duitse en 
Spaanse basisschoolkinderen bleek dat het attentieniveau en de intellectuele prestaties 
van deze leerlingen zwak of vrij zwak zijn aan het begin van de schooldag, tussen 8 
en 9 uur; daarna stijgen ze tot ongeveer 11.30 of 12 uur. In de meeste studies zijn de 
prestaties en het concentratieniveau in het begin van de middag, na de lunchpauze, 
relatief weer wat zwakker. Het aandachtsniveau en de intellectuele prestaties zijn 
altijd beter halverwege de schoolmiddag, van 15 tot 17 uur, dan aan het begin van de 
middag.  
 
In Figuur 4.1 illustreren we het verloop van het globale aandachtsniveau gedurende 
de dag van kinderen in drie leeftijdsgroepen (5,5-7 jaar, 8-9 jaar en 10-11 jaar) met 
behulp van hun scores op een alertheidstest. De verschillen in deze scores waren voor 
alle drie de groepen statistisch zeer significant. Bij de jongste leerlingen waren de 
verschillen tussen de tijdstippen van de dag het minst sterk, terwijl ze bij de oudste 
leerlingen zeer uiteenlopen, met grotere uitschieters naar onder en naar boven. 
 
 
Figuur 4.1 – Alertheid gedurende de dag van Franse kinderen in verschillende leef-
tijdsgroepen (gebaseerd op Montagner & Testu, 1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een onderzoek van Batejat e.a. (1999) naar het attentievermogen van een omvangrij-
ke steekproef van 8- tot 11-jarige schoolkinderen uit Parijs ondersteunen de con-
clusies van Montagner & Testu (1996). Het concentratievermogen van de kinderen 
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bleek het laagst aan het begin van de schooldag, tussen 8.30 en 9 uur, en het hoogst 
tegen het eind van de middag, tussen 16 en 16.30 uur. Verder kwam uit het onderzoek 
van Batejat e.a. naar voren dat het aantal uren slaap per nacht een positief effect had 
op het aandachtsniveau van de leerlingen; het hoogste aandachtsniveau werd gevon-
den voor leerlingen die gemiddeld 9 uur en 45 minuten per nacht sliepen.  
In Parijs, waar het onderzoek van Batejat e.a. werd uitgevoerd, hebben de leerlingen 
één keer in de twee weken op zaterdagochtend les in plaats van elke week. Een inte-
ressante bevinding was dat de leerlingen na een weekend van twee volle dagen - met 
een vrije zaterdagochtend - op maandag een hoger aandachtsniveau hadden dan na 
een weekend van anderhalve dag. Dit verschil was statistisch significant. 
  
In een Russisch onderzoek onder 8- tot 14-jarige jongens naar de snelheid van de 
reactie op licht onder gewone ‘schoolcondities’, als indicator voor de mate van labili-
teit/stabiliteit van het biologisch ritme, concludeerden de onderzoekers dat de reactie-
snelheid tegen het weekend afneemt (Pronina & Rybakov, 2002). 
 
Israëlisch onderzoek onder leerlingen van 10 en 15 jaar naar het tijdstip van de meest 
optimale aandacht in relatie tot hun prestaties liet zien dat het aandachtsniveau van de 
10-jarigen vooral ’s middags hoog is, terwijl de 15-jarigen ’s ochtends een (steeds) 
hogere concentratieniveau vertonen (Klein, 2001).  
 
Amerikaanse en Canadese onderzoekers komen op basis van een onderzoek onder 8- 
tot 16-jarige kinderen eveneens tot de bevinding, dat het aandachtsniveau vanaf 13 
jaar naar later op de dag verschuift (Kim e.a., 2002).  
 
Een Amerikaanse studie onder kinderen met en kinderen zonder taalproblemen beves-
tigt de verschillen in de aandachtsniveaus tijdens de schooldag en de invloed daarvan 
op de prestaties bij uiteenlopende activiteiten (zoals woord- en zinsherhalen, rekenen, 
kleuren) (Reinberg e.a., 1988). Bij de meeste activiteiten presteerden de kinderen het 
best om 11.00 uur en om 15.30 uur. De prestaties van kinderen met en zonder taalpro-
blemen op verschillende activiteiten verschilden wel gedurende de dag, maar deze 
verschillen bleken beperkt. 
 
Op basis van hun ervaringen met onderzoek onder Franse kleuters doen Montagner 
e.a. (1992) een voorstel voor een zo effectief mogelijke indeling van de schooldag. 
Deze leidt volgens deze onderzoekers tot maximale aandacht, alertheid en intellectue-
le prestaties:  
•  per dagdeel niet meer dan 2 à 2,5 uur onderwijs; 
•  ochtendonderwijs van 9.30 tot 11.30/12 uur; 
•  middagonderwijs van 14.30/15 tot 17 uur; 
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•  tussen 11.30/12 en 14.30/15 uur niet-schoolse activiteiten (ontspannen, sporten, 
vrije expressie, etcetera) inplannen. 

 
Volgens Montagner e.a. is het bovendien wenselijk dat activiteiten die een sterke 
mate van alertheid, attentie en intellectuele inspanning vergen, bij voorkeur niet wor-
den gepland aan het begin van de ochtend of aan het begin van de namiddag. Wan-
neer er wel activiteiten op deze tijdstippen plaatsvinden, kunnen ze namelijk de leer-
problemen van zwakkere leerlingen verergeren, omdat die kinderen al achter lopen op 
normaal-presterende leerlingen waarvan de prestaties minder fluctuaties vertonen 
gedurende de dag. 
 
Het is evident dat een eventuele invoering van de voorstellen van deze Franse onder-
zoekers voor een zo effectief mogelijke inrichting van de schooldag een aanzienlijke 
verandering zou inhouden. Wanneer immers de uitgangspunten van het biologisch 
ritme zouden kloppen, eindigen in Frankrijk en Nederland de scholen voordat de 
kinderen ’s middags hun optimale aandachtsniveau hebben bereikt. Dat geldt ook 
voor de meeste andere Europese landen. Spanje vormt hierbij een uitzondering; daar 
worden zowel de ochtend- als middagpiek in concentratieniveau benut, terwijl tijdens 
de periode van lage concentratie aan het begin van de middag een drie uur durende 
siësta is ingeroosterd. 
 
Nog afgezien van het feit dat specifiek empirisch onderzoek naar bioritme in relatie 
tot leerprestaties zeer beperkt is – en zeker met betrekking tot basisschoolkinderen – 
en dat de beschikbare onderzoeksresultaten niet eenduidig zijn, is het de vraag of het 
wenselijk en noodzakelijk is om dit biologische rooster sec op te volgen. Behalve het 
tijdstip, hebben immers ook de leerkracht en de leeromgeving een zeer belangrijke 
invloed op het aandachtsniveau van de leerlingen. Tijd is dan vooral een randvoor-
waarde voor wat leerlingen kunnen bereiken. Leerkrachten kunnen er in hoge mate 
aan bijdragen dat ze gedurende de hele schooldag een leeromgeving creëren waarin 
de kinderen ‘bij de les blijven’ en die een gunstig effect heeft op hun prestaties (Van 
Langen & Hulsen, 2001; Muyskens & Ysseldyke, 1998). 
 
 
4.4 Het biologisch-ritmerooster  
 
Binnen het biologisch-ritmerooster wordt de gangbare lunchpauze opgerekt tot twee à 
tweeënhalf uur en gaat de school ’s middags later uit. De leerlingen krijgen de moge-
lijkheid om tussen de middag op school te eten, te rusten, te spelen en allerlei recrea-
tieve activiteiten te beoefenen. Om 16 à 16.30 uur gaan ze dan naar huis of naar de 
buitenschoolse opvang. Het zwaartepunt van de niet-schoolse activiteiten ligt hier dus 
midden op de dag. De tijden sluiten natuurlijker aan op het biologisch ritme van kin-
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deren dan het vijf-gelijke-dagenmodel. De betaalbaarheid van de lange middagpauze 
is echter tot nu toe een struikelblok gebleken voor scholen met belangstelling voor dit 
model. Een middagpauze van tweeënhalf uur valt niet meer te realiseren met vrijwil-
lige krachten, zoals dat bij een korte overblijfperiode misschien wel nog zou kunnen. 
De school ontkomt er niet aan professionele krachten in te huren voor de begeleiding 
van de kinderen en het organiseren en uitvoeren van leuke en zinvolle activiteiten. 
Ook de ruimtes van de school moeten geschikt gemaakt worden voor een dergelijk 
langdurig recreatief aanbod. Een oplossing kan zijn de buitenschoolse opvang in te 
schakelen; die beschikt doorgaans over voldoende expertise. Deze moet dan echter 
ook financieel toegankelijk zijn voor ouders zonder betaalde baan en dat is nu niet het 
geval (Schreuder, 2010; Schreuder, Valkestijn & Mewissen, 2008). 
 
Basisschool de Oosterweide in Gouda heeft als een van de eerste scholen in Neder-
land (2005) haar schooltijden aangepast op basis van gegevens over het biologisch 
ritme van kinderen. De taal-, reken- en wereldoriëntatielessen vinden plaats tussen 10 
en 12 uur en tussen 14.30 en 16.30 uur. De periode tussen 12 en 14.30 uur wordt 
gebruikt voor rust, eten en drinken, buitenspelen, creatieve en sportieve bezigheden. 
Tussen 8.30 en 9.30 uur én tussen 14.15 en 14.30 uur zijn er ‘rustige’ activiteiten in 
de groep, zodat de kinderen tijd krijgen om (weer) op te starten. De school heeft het 
lesprogramma en de tussen-de-middagactiviteiten tot één samenhangend geheel ge-
maakt en besteedt veel aandacht aan de overgangen van ontspanning naar inspanning. 
 
De activiteiten tijdens de tussenschoolse opvang worden uitgevoerd door pedagogi-
sche medewerkers van de buitenschoolse opvang, onderwijsassistenten, vrijwilligers, 
vakkrachten en moeders. De kosten van zo’n uitgebreid tussen-de-middagprogramma 
overstijgen de inkomsten van de school. De ouders betalen wel een bijdrage voor het 
overblijven, maar niet voor de activiteiten. Dat zou ook niet kunnen, want ze vormen 
een wezenlijk onderdeel van het schoolprogramma. De complexiteit van de organisa-
tie van de lange middagpauze en de daarbij horende hoge kosten, heeft ertoe geleid 
dat het beleid weer gedeeltelijk is teruggedraaid (Balledux & Schreuder, 2005; 
Schreuder, Valkestijn & Mewissen, 2008). 
 
Bestaan er wetenschappelijke bewijzen voor de veronderstelling dat er na invoering 
van een biologisch-ritmerooster betere prestaties geleverd worden? Het in Nederland 
uitgevoerde experiment op basisschool de Oosterweide in Gouda is niet geëvalueerd 
op effecten. Over wat de gevolgen zijn voor de betrokkenen is dus niets bekend. Op 
basis van de beperkte aantallen biologisch-fysiologische onderzoeken waarin deze 
kwestie is bestudeerd, wordt wel duidelijk dat het bijzonder lastig is een antwoord te 
geven op deze vraag. Onderzoeksbevindingen lijken er op te wijzen dat de ochtend 
niet per definitie het meest geschikte moment is om te leren. Het aandachtsniveau van 
(jonge) kinderen is volgens sommige onderzoek aan het begin van de ochtend niet 
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optimaal, maar het stijgt gedurende de ochtend tot ongeveer half twaalf. Na de mid-
dagpauze is er sprake van een dip. De hoogste aandachtsniveaus worden over het 
algemeen rond vier uur gevonden. Dit lijkt allemaal in strijd met de ervaringen uit de 
onderwijspraktijk, maar dat zou kunnen samenhangen met de manier waarop het 
onderwijs momenteel wordt ingericht. De meeste scholen bieden namelijk vooral in 
de ochtend de cognitieve vakken aan en besteden in de middag meer aandacht aan 
andere vakgebieden, met name creatieve vakken en sport (Van Langen & Hulsen, 
2001). 
 
Uit psychologisch onderzoek naar de werking van het geheugen volgt dat onderwijs 
in de ochtend niet altijd de beste resultaten oplevert. Dat heeft te maken met het ge-
deelte van de hersenen waarop de specifieke lesactiviteit een beroep doet. Het korte-
termijngeheugen blijkt beter te functioneren in de ochtend, het langetermijngeheugen 
beter in de middag. Zo wordt bij het leren lezen vooral een beroep gedaan op het 
langetermijngeheugen en uit Amerikaans onderzoek blijkt dat beginnende lezers meer 
profiteren van middag- dan van ochtendonderwijs (Reinberg e.a., 1988).  
 
 
4.5 Aanbevelingen wat betreft de dagindeling 
 
Op basis van Frans onderzoek doen Montagner e.a. (1992) en Testu e.a. (2001) de 
volgende aanbevelingen de inrichting van de schooltijden (in Frankrijk): 
• een rustige start van de dag; 
• nieuwe leerstof tussen 10 en 12 uur; 
• slaap- en rustmogelijkheid en recreatieve activiteiten tussen 12 en 14 uur; 
• een rustige start middaglessen; 
• geheugentaken en herhaling tussen 14 en 16 uur. 
Dit alles bij een vijfdaagse lesweek en eenzelfde moment van slapen gaan. 
 
Schreuder (2010) doet op basis van haar literatuurstudie naar het biologisch ritme en 
de behoefte aan rust, slaap en stressreductie van schoolkinderen de volgende aanbeve-
lingen voor de inrichting van het schoolrooster in Nederland: 
• bouw tussen de middag voldoende mogelijkheden in voor rust en persoonlijke 

aandacht, met name voor kleuters; 
• houd rekening met optimale leerperiodes bij het plannen van de lessen; 
• laat de leerperiodes later beginnen voor kinderen vanaf 12 jaar; 
• las korte beweegpauzes in voor een betere concentratie, met name voor jonge 

schoolkinderen; 
• houd oog voor het belang van voldoende slaap ’s nachts. 
Ook zij constateert dat schooltijden zich niet gemakkelijk laten wijzigen. En het bio-
logisch ritme is bij lange na niet de enige factor van belang in de discussie over wen-
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selijke schooltijden. De mate waarin de schooldag zich laat organiseren speelt ook 
een belangrijke rol. Een langere middagpauze die rommelig verloopt, bewijst kinde-
ren geen dienst. Ook de maatschappelijke wensen van werkende ouders en werkge-
vers dienen in de discussie betrokken te worden.  
 
 
4.6 Dagarrangementen 
 
Een specifieke invulling van de dag die enige raakvlakken vertoont met, c.q. moge-
lijkheden biedt voor het bioritmemodel zijn de dagarrangementen. Dit zijn samen-
hangende voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarin onderwijs en opvang 
worden gecombineerd (Studulski e.a., 2005). De aanleiding voor het organiseren van 
dagarrangementen ligt op de eerste plaats bij het voorzien in een behoefte aan kinder-
opvang onder ouders. Deze behoefte is de laatste jaren met name toegenomen ten 
gevolge van een stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen. Een tweede doel van 
dagarrangementen ligt in het aanbieden een kwalitatief goed en samenhangend geheel 
van onderwijs en opvang aan kinderen. Dagarrangementen worden in principe tussen 
7 uur ’s morgens en 7 uur ’s avonds aangeboden. Dit biedt de mogelijkheid om bij de 
inrichting van deze voorziening rekening te houden met het dag- en bioritme van het 
kind.13

 

 Studulski e.a. (2005) geven middels een quick-scan voor een zevental landen 
een overzicht van wat onder ‘dagarrangementen’ zou kunnen worden verstaan. Zij 
tekenen hierbij aan dat ‘dagarrangement’ een specifiek Nederlands begrip lijkt. In hun 
scan besteden ze aandacht aan het beleid, de actoren, de vormgeving van de voorzie-
ningen in de praktijk en de financiering ervan. Zij maken geen melding van onder-
zoek of evaluaties van deze voorzieningen. Een belangrijke conclusie luidt dat de 
voorzieningen zelf geen duidelijk beeld geven van een vorm van ‘dagarrangementen’; 
ze lijken eerder losjes aan elkaar gekoppeld – zo er al een koppeling is.  

In Rotterdam is in het najaar van 2007 gestart met een experiment met ‘brede scholen 
dagarrangementen’. Twee of drie dagen in de week zijn alle kinderen langer op 
school. In principe gaat het daarbij om zes extra schooluren per week. De kinderen 
lunchen in de klas en kunnen daarna minimaal een half uur vrij spelen of ontspannen. 
De begeleiding tijdens de lunch is in handen van professionele krachten; tijdens het 
vrije spel en ontspanning zijn professionals van sociaal cultureel werk of kinderop-
vang verantwoordelijk voor de begeleiding. Onder hun aansturing zijn assistenten, 
vrijwilligers en stagiaires actief. Hiertoe maken de diverse bondgenoten duidelijke 
 
                                                      
13 Dagarrangementen verschillen van brede scholen, doordat zij primair gericht zijn opvang en deze 

nadrukkelijk anders wordt ingericht dan het onderwijs. Bij brede scholen staat het bestrijden van 
onderwijsachterstanden centraal en is er juist een doorgaande lijn vanuit het onderwijs naar de op-
vang (Studulski e.a., 2005). 
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afspraken over regels en rechten en stemmen zij hun pedagogische visie op elkaar af. 
Vooral de school en tussenschoolse en naschoolse opvang maken eenduidige afspra-
ken over de pedagogische benadering van de onder hun verantwoordelijkheid vallen-
de kinderen. De geforceerde onderbreking van de schooldag tussen de middag ver-
dwijnt en activiteiten vloeien natuurlijk in elkaar over waardoor de sfeer gelijk-
matiger wordt (Smit, Driessen, Sluiter & Meijvogel, 2007; Claassen, Driessen & 
Smit, 2009 ). Naar deze dagarrangementen is in beperkte mate onderzoek verricht. 
Vanwege de sterke overlap met de brede school, hebben we de resultaten van dit 
onderzoek in het hoofdstuk van de brede school beschreven. 
 
 
4.7 Samenvatting  
 
Mensen zijn bij hun geboorte uitgerust met biologische ritmes die een cyclus van 24 
uur volgen. Deze fysiologische en hormonale schommelingen sturen het organisme 
aan en zorgen ervoor dat mensen op tijd rust nemen en ook weer tijdig klaar staan 
voor activiteiten. Het 24-uursritme is genetisch bepaald, de ‘biologische klok’ stuurt; 
licht en dagelijkse routines helpen het slaap-waakritme. 
 
Het in zeer beperkte mate voorhanden zijnde onderzoek laat zien dat de beste leertijd 
voor leerlingen om met meer concentratie te werken ligt tussen 10 en 11.30 à 12 uur 
en tussen 14 en 16.30 uur. De beste ontspanningstijd met rust, bewegen en recreatie 
ligt tussen 12 en 14 uur. Er zou in het rooster rekening kunnen worden houden met 
het bioritme van leerlingen. Nog afgezien van het feit dat er slechts mondjesmaat 
onderzoek naar gedaan is, is het ook belangrijk op te merken dat andere factoren dan 
biologische factoren minstens zo belangrijk zijn, zoals de specifieke lesstijl van de 
leerkracht en het creëren van een omgeving die de prestaties van leerlingen gedurende 
de hele schooldag bevordert.  
 
Basisschool de Oosterweide in Gouda heeft als een van de eerste scholen in Neder-
land haar schooltijden aangepast op basis van gegevens over het biologisch ritme van 
kinderen. De school was tevreden over het onderwijsrendement, maar de complexiteit 
van de organisatie van de lange middagpauze heeft ertoe geleid dat het beleid weer 
gedeeltelijk is teruggedraaid. Over het effect van andere initiatieven met verschillen-
de nieuwe schooltijden, zoals brede scholen (dagarrangementen), zijn geen ‘harde’ 
gegevens voorhanden. 
 
Een specifieke invulling van de dag die enige raakvlakken vertoont met het biorit-
memodel zijn de dagarrangementen, voorzieningen waarin onderwijs en opvang 
worden gecombineerd. Hiernaar is slechts een enkel onderzoek verricht. Vanwege de 
overlap met de brede school, zijn de resultaten van dit onderzoek in het betreffende 
hoofdstuk beschreven. 
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5 Lange zomervakanties, gevolgen en oplossingen 
 
 
 
 
5.1 Inleiding 
 
De tijd die door kinderen besteed wordt aan onderwijs, opvang en vrije tijd kan varië-
ren per dag en per week, maar ook per jaar. Bij dit laatste kan gedacht worden aan de 
spreiding en duur van vakanties. Van oudsher genieten kinderen gedurende de zomer 
van een lange vakantie. Er zijn daarbij grote verschillen tussen landen, maar meestal 
betreft het een periode van tussen de 6 en 12 weken.14

 

 Dergelijke lange vakanties 
stammen uit een ver verleden, toen er nog sprake was van een in belangrijke mate 
agrarische samenleving. Van kinderen werd verwacht dat ze thuis op de boerderij 
moesten meehelpen. De tijden zijn echter wezenlijk veranderd en velen vragen zich af 
of een zo’n lange vakantie nog wel nodig is en of er geen negatieve effecten van uit 
gaan, met name op de prestaties van de kinderen, en dan in het bijzonder die in ach-
terstandssituaties. 

In dit hoofdstuk gaan we allereerst na of er wetenschappelijk bewijs is voor dergelijke 
veronderstelde negatieve effecten. Vervolgens beschrijven we welke alternatieven er 
zijn doorgevoerd voor de lange zomervakantie en wat die hebben opgeleverd. Omdat 
de hele discussie over de mogelijk negatieve effecten van lange zomervakanties zijn 
oorsprong vindt in de Verenigde Staten, starten we hier dan ook mee.  
 
 
5.2 Lange zomervakanties en terugval in prestaties 
 
5.2.1 De Verenigde Staten 
 
In de Verenigde Staten hebben kinderen traditioneel gezien drie maanden vakantie, 
namelijk gedurende de maanden juni, juli en augustus; het totaal aantal schooldagen 
bedraagt doorgaans 180 van elk 6 uur (Cary, 2006; Peabody, Horst & O’Reilly, 

 
                                                      
14 Dit betreft de formele duur, maar vaak komt het voor dat de kinderen al enige dagen tot weken 

voordat de vakantie officieel van start gaat vrij hebben of niet echt les meer krijgen. Ook bij de start 
van het nieuwe schooljaar wordt er meestal de eerste dagen geen les gegeven. 



 56 

2008).15

 

 In de VS speelt al langer de discussie of een dergelijk lange schoolvrije 
periode wel goed is voor de onderwijsprestaties van de kinderen. Dit laatste is in 
enkele studies nader onderzocht. 

Entwisle & Alexander (1992) voerden een longitudinaal onderzoek uit onder leerlin-
gen in leerjaar 1 van het Amerikaanse basisonderwijs. Zij onderscheidden ‘winter 
learning’ (hetgeen tijdens het schooljaar wordt geleerd: zowel op school als thuis) en 
‘summer learning’ (wat in de zomervakantie wordt geleerd: alleen thuis). Bij de start 
in leerjaar 1 presteerden zwarte leerlingen qua rekenprestaties op een vergelijkbaar 
niveau als blanke leerlingen, maar twee jaar later waren ze een halve standaarddevia-
tie achterop geraakt, wat een belangrijke terugval impliceert. Kinderen uit de lagere 
sociaal-economische milieus (zowel zwart als blank) raakten gedurende de zomerva-
kantie achterop (‘summer loss’), maar presteerden gedurende het schooljaar op verge-
lijkbaar niveau als of zelfs beter dan kinderen uit de middenklasse en hogere milieus. 
Het milieu bleek een veel belangrijkere factor dan etniciteit. In deze bevindingen 
liggen volgens Entwisle en Alexander overigens duidelijke aanwijzingen besloten dat 
de school (ten minste voor een deel) compenseert voor ‘tekorten’ in het thuismilieu.  
 
In een vervolgstudie gingen Entwisle, Alexander & Olson (2001) na hoe het de kinde-
ren vijf jaar later vergaan was. Het bleek dat gedurende het schooljaar kinderen uit de 
lagere en uit de middenklasse milieus evenveel vooruitgang boekten op taal en reke-
nen, maar dat gedurende de zomervakantie de middenklasse leerlingen vooruitgingen, 
terwijl er bij de kinderen uit de lagere milieus in die periode geen sprake was van een 
ontwikkeling op die terreinen. Opnieuw werd geconstateerd dat scholen een belang-
rijke compenserende rol kunnen spelen.  
 
Op basis van een literatuurstudie vatten Entwisle, Alexander & Olson (2007) aller-
eerst de resultaten van bovenstaande en andere onderzoeken samen. Hieruit kwam 
naar voren dat: (1) voorafgaande aan hun overgang naar de ‘high school’ de presta-
tiekloof tussen kinderen uit lagere en uit hogere milieus voor een substantieel deel te 
wijten valt aan verschillen in leermogelijkheden van de kinderen in hun thuismilieu; 
(2) de vooruitgang gedurende het schooljaar voor kinderen uit de lagere en de hogere 
milieus vergelijkbaar is, maar dat het resultaat van buitenschools leren sterk verschilt. 
Onderwijs lijkt daarmee dus een compenserende werking te hebben.  
In een longitudinale opzet gingen Entwisle, Alexander & Olson daarna als vervolg op 
hun eerder onderzoek na wat het effect was van de zomervakantie op de ontwikkelin-
gen van leerlingen gedurende de eerste negen jaren in het onderwijs. De analyseresul-
 
                                                      
15 Uit onderzoek blijkt echter dat in plaats van 300 minuten les per dag de kinderen in de VS gemid-

deld slechts 240 minuten echt les krijgen; de rest gaat op aan onder meer wisseling van klassen en 
lessen, speciale gebeurtenissen en de voorbereiding op toetsen (Peabody, Horst & O’Reilly, 2008). 
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taten maakten duidelijk dat de cumulatieve prestatie-ontwikkeling over de eerste 
negen schooljaren voornamelijk het gevolg was van het leren op school. De prestatie-
kloof die er in leerjaar 9 bestond tussen leerlingen uit lagere en uit hogere milieus was 
voornamelijk het gevolg van verschillen in leren gedurende de zomervakantie in het 
basisonderwijs. De in die fase opgelopen achterstand werkte dus door in de fase daar-
na. 
 
Cooper e.a. (1996) verrichtten een uitvoerige reviewstudie naar de effecten van de 
zomervakantie op toetsprestaties16 in de eerste 8 leerjaren van het Amerikaanse on-
derwijs. Ze lokaliseerden in totaal 39 studies; deze hadden betrekking op de periode 
tot 1994. Daarvan gebruikten ze uiteindelijk de 13 meest recente voor een kwantita-
tieve meta-analyse. Hieruit volgde dat de achteruitgang van de leerlingen op de ver-
schillende taal- en rekentoetsen tijdens de zomervakantie overeenkwam met ten min-
ste één maand onderwijsinstructie.17

 
                                                      
16 Onderzoek naar effecten op andere ontwikkelingsaspecten, zoals gedrag en attitudes, hebben we niet 

aangetroffen.  

 De ongewogen overall ES (effectgrootte) 
bedroeg -0,09, dus een terugval van bijna een tiende standaarddeviatie bij de start van 
het nieuwe schooljaar ten opzichte van het einde van het vorige schooljaar. Gewogen 
naar omvang van de steekproef lag de overall ES tussen de 0,02 en -0,13. Relevant is 
dat de achteruitgang domeinafhankelijk was: ze was groter voor rekenen dan voor taal 
(ongewogen ES: -0,14, resp. -0,05). Volgens Cooper e.a. is een voor de hand liggende 
verklaring dat kinderen in hun thuissituatie meer met taal (kunnen) oefenen dan met 
rekenen. Opvallend is dat etniciteit geen systematische samenhang met de achteruit-
gang lieten zien. Dus voor de veronderstelling dat kinderen met een andere thuistaal 
extra kwetsbaar zijn kon geen bevestiging worden gevonden. Wat betreft de reken-
prestaties was er geen relatie met het sociaal-economische herkomstmilieu van de 
kinderen (i.c. de hoogte van het gezinsinkomen). Wel waren er in dit opzicht verschil-
len met betrekking tot de taalprestaties: kinderen uit lagere milieus gingen meer ach-
teruit dan middenklasse kinderen. Met betrekking tot lezen was het zelfs zo dat de 
kinderen uit de lagere milieus achteruitgingen, terwijl middenklasse kinderen voor-
uitgingen tijden de zomervakantie. Een mogelijke verklaring is volgens Cooper e.a. 
dat er in de verschillende milieus ook verschillen zijn in de gelegenheid tot oefenen 
en leren. Er bestond een rechtlijnige relatie tussen het effect van zomervakantie en 
leerjaar: in de hogere leerjaren gingen de betreffende kinderen meer achteruit dan in 
de lagere leerjaren. De bevindingen suggereren volgens Cooper e.a. dat eventuele 
zomerschoolprogramma’s zich het beste kunnen richten op rekeninstructie wanneer 
ze gericht zijn op álle leerlingen en op leesinstructie wanneer het doel is negatieve 
effecten op de kinderen uit de lagere milieus te verzachten.  

17 Hierbij dient overigens gememoreerd te worden dat de zomervakantie in de VS doorgaans drie 
maanden duurt. 
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Het bovenstaande laat zien dat er in de VS enig onderzoek is verricht naar het effect 
van (het volgen van) onderwijs op met name taal-, lees- en rekenprestaties door een 
vergelijking te maken tussen datgene wat geleerd is gedurende het schooljaar en wat 
tijdens de zomervakantie is geleerd. Uit dat onderzoek blijkt overtuigend de effectivi-
teit van het onderwijs. Ook blijkt dat cognitieve prestatieverschillen tussen sociaal-
economische groepen zich vooral ontwikkelen gedurende de zomervakantie, wanneer 
er dus geen school is. 
 
 
5.2.2 West-Europa 
 
Buiten de VS (en Canada) is praktisch geen onderzoek op dit terrein verricht (Lin-
dahl, 2001). Verachtert, Van Damme, Onghena & Ghesquière (2009) schrijven dit toe 
aan het feit dat in vergelijking met Europa, de zomervakanties in de VS veel langer 
duren en dat daardoor eventuele (nadelige) consequenties ook groter en zichtbaarder 
zijn. Volgens Lindahl (2001) bestaan er in de VS ook veel grotere inkomensverschil-
len en daarmee uiteindelijk ook een aanzienlijk grotere onderwijsongelijkheid tussen 
bepaalde groepen van leerlingen. De compenserende functie van het onderwijs is in 
West-Europese landen daarom ook veel minder aan de orde dan in de VS.  
 
Lindahl (2001) ging voor Zweden (i.c. Stockholm) na of het mogelijk was het zelf-
standige effect van onderwijs te isoleren door de rekenprestaties van zesdeklassers 
voor en na de zomervakantie te vergelijken. Zijn analyses lieten allereerst zien dat, 
gemiddeld genomen, de kinderen er qua rekenvaardigheid gedurende de zomervakan-
tie op achteruit gingen. Bovendien bleek dat allochtone leerlingen meer leerden tij-
dens het schooljaar, maar dat er daarbij geen relatie was met hun sociaal-economische 
achtergrond. Via dit meer leren tijdens het schooljaar compenseerden zij hun grotere 
achteruitgang gedurende de zomervakantie.  
 
In een Duits onderzoek (Max Planck, 2005) werd via een experimentele opzet nage-
gaan of kinderen uit achterstands- en migrantengezinnen er gedurende de zomerva-
kantie op achteruit gingen wat betreft hun taalvaardigheid Duits en of een zomerkamp 
met een op taalverwerving gericht programma een positieve impuls kon geven aan dat 
taalniveau. 150 9-jarige kinderen uit de omgeving van Bremen namen gedurende drie 
weken deel aan het zomerkamp waar het accent lag op theateractiviteiten en extra 
taalonderwijs. Allereerst bleek dat er qua niveau Duits geen sprake was van achter-
uitgang gedurende de zes weken zomervakantie. Verder bleek dat hoewel met name 
schoolleiders en leraren in het begin nogal sceptisch waren over de haalbaarheid van 
een dergelijk kamp, zij daar toch op terugkwamen. Alle deelnemers, inclusief ouders 
en kinderen, waren zeer positief. Ten slotte bleek ook dat de kinderen meteen na 
afloop van het zomerkamp er qua grammatica en lezen aantoonbaar op vooruit waren 
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gegaan. In een follow-up toets drie maanden later bleek dat de kinderen niet meer 
verschilden qua grammatica, maar wel nog steeds qua leesvaardigheid. Dat de kinde-
ren die aan het zomerkamp hadden deelgenomen qua grammatica niet meer verschil-
den van de kinderen die niet hadden deelgenomen, schreven de onderzoekers toe aan 
het feit dat er op school te weinig mogelijkheden waren om de voorsprong te consoli-
deren. Ze merkten ook op dat de vooruitgang qua lezen neerkwam op ongeveer een 
half jaar regulier leesonderwijs, hetgeen voor een programma dat slechts drie weken 
duurde bijzonder veel is.  
 
In een andere recente Nederlandse studie vergeleken Luyten, Schildkamp & Verach-
tert (2009) de vooruitgang qua technisch lezen die leerlingen in groep 4 en 5 gedu-
rende het schooljaar maakten met die welke ze gedurende de zomervakantie maakten. 
In tegenstelling tot het hierboven aangehaalde Amerikaanse onderzoek leverde dit 
onderzoek geen overtuigend bewijs voor de bevinding dat in de vakantie de verschil-
len tussen kinderen uit lagere en uit hogere milieus toenemen. Ook werden er wat dit 
betreft geen verschillen aangetroffen tussen jongens en meisjes. 
 
In Vlaanderen is onlangs eveneens een onderzoek uitgevoerd naar het effect van de 
zomervakantie, die daar twee maanden duurt (Verachtert e.a., 2009). Dit longitudina-
le onderzoek in het kleuter- en lager onderwijs op het gebied van het aanvankelijk 
rekenen liet om te beginnen een absoluut onderwijseffect zien. Er werd aangetoond 
dat de gemiddelde vooruitgang gedurende het schooljaar groter was dan die tijdens de 
zomervakantie. Verder bleek dat de verschillen qua rekenprestaties naar sociaal-
economische, etnische en taalachtergronden stabiel bleven gedurende het laatste 
kleuterjaar en de zomervakantie. In het eerste jaar van de lagere school verdwenen 
echter de verschillen naar etnische en taalachtergrond, terwijl de verschillen naar 
sociaal-economische achtergrond intact bleven. Het compenserend vermogen van het 
onderwijs was dus alleen gerelateerd aan de taal- en etnische achtergrond. Dit wijkt 
daarmee dus af van bevindingen van Amerikaanse studies van bijvoorbeeld Entwisle 
& Alexander, die juist een compenserend effect in relatie tot sociaal-economische 
achtergrond vonden. Verachtert e.a. vonden ook geen verschillen tussen scholen die 
samenhingen met de prestatie-ontwikkeling tijdens de zomervakantie. 
 
 
5.3 Compenseren voor terugval tijdens de zomer 
 
5.3.1 Varianten 
 
Terugval in prestaties tijdens de zomervakantie is voornamelijk een issue in de Vere-
nigde Staten. Dat geldt eveneens voor oplossingen om voor die terugval te compense-
ren. Een van de mogelijke oplossingen betreft het organiseren van een zomerschool 



 60 

(zie elders in dit rapport). In Nederland bestaan er enkele, met name in de grote ste-
den; deze streven uiteenlopende doelen na (zie Appelhof, 2009). Omdat van geen van 
deze zomerscholen is nagegaan wat de effecten zijn, besteden we daar hier verder 
geen aandacht aan. In Duitsland is één zomerschool wel geëvalueerd (zie hierboven; 
Max Planck, 2005). Het bleek dat de deelnemers er positief over waren, dat de deel-
nemende kinderen meteen na afloop hoger scoorden op grammatica en lezen dan niet-
deelnemers, en bovendien dat ze na drie maanden nog steeds substantieel hoger 
scoorden qua lezen. Verder hebben we geen West-Europees effectenonderzoek aan-
getroffen bij onze literatuursearch. Wat hierna volgt heeft derhalve allemaal betrek-
king op de Verenigde Staten. Daar zijn verschillende maatregelen geïntroduceerd om 
de prestatieterugval ten gevolge van de (lange) zomervakantie te bestrijden.18

 
 

Een eerste aanpak betreft het verlengen van het schooljaar door het verhogen van het 
aantal schooldagen. Deze optie staat te boek onder de noemer ‘the extended school 
year’. Hiermee zouden de leerlingen in principe gelegenheid krijgen meer te leren. Er 
is daarbij discussie of deze aanpak voor iedereen zou moeten gelden of alleen voor 
achterstandsgroepen, eventueel via remediërende of verrijkingsprogramma’s tijdens 
de vakantie. Zo hebben gerechtshoven van schooldistricten geëist dat ze gedurende de 
zomer leerlingen met leerproblemen mogelijkheden bieden om onderwijs te volgen. 
Critici zijn bezorgd over de extra kosten en overbelasting van leerlingen en leraren. 
Bovendien leidt volgens hen een kwantitatieve uitbreiding van de mogelijkheden tot 
leren niet automatisch tot verbetering van de prestaties. 
 
Een tweede aanpak, die inmiddels in een groot aantal schooldistricten is ingevoerd, 
houdt in dat er in plaats van met één lange zomervakantie gewerkt wordt met min-of-
meer vaste cycli van afwisselende school- en vakantieperiodes. Deze aanpak staat 
bekend als het ‘year-round schedule’ of ‘year-round schooling’. De meest gehanteer-
de modellen daarbinnen zijn: 45/15, 60/20, 60/15 en 90/30. Het 45/15 model houdt 
bijvoorbeeld in dat er 45 dagen les wordt gegeven, gevolgd door 15 dagen vakantie, 
ofwel 9 respectievelijk 3 weken (Cary, 2006). Dergelijke modellen kunnen binnen 
scholen op verschillende manieren worden ingevuld. Een veel gevolgde strategie is 
die van ‘multi-tracking’: binnen een school hebben wisselende groepen leerlingen op 
verschillende tijdstippen vakantie. Deze invulling is vooral populair in schooldistric-
ten waar sprake is van huisvestingsproblemen, i.c. waar een tekort is aan schoolge-
bouwen en klaslokalen. Uitgangspunt is dat het schoolgebouw het hele jaar door 
wordt gebruikt. Een andere strategie is ‘single-tracking’: alle leerlingen hebben tege-
 
                                                      
18 President Obama heeft overigens uitbreiding van de leertijd tot een speerpunt van zijn beleid ge-

maakt, met name om onderwijsachterstanden te bestrijden. Dit omvat het verlengen van de school-
dag en het schooljaar, en het aanbieden van naschoolse en zomerprogramma’s (Obama & Biden, 
2008; voor reacties zie Edu in Review, 2010). 
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lijkertijd vakantie. Vaak komt het voor dat wanneer het huisvestingsprobleem is op-
gelost, scholen overstappen van ‘multi-tracking’ naar ‘single-tracking’ (Webb, 2009). 
In Tabel 5.1 wordt een overzicht gegeven van mogelijke invullingen van het school-
jaar. 
 
 
Tabel 5.1 – De traditionele schoolkalender vergeleken met enkele alternatieven 

Schoolkalender Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug 

Traditioneel               

             

Single track 45/15             

Single track 60/20             

             

Multi-track 60/2 Track 1             

Multi-track 60/2 Track 2             

Multi-track 60/2 Track 3             

Multi-track 60/2 Track 4             

Legenda: niet-gearceerd = school; gearceerd = vakantie. 
Bron: Cary (2006); Palmer & Bemis (1999); Webb (2009). 
 
 
Het oude systeem met een lange zomervakantie wordt ook wel ‘the traditional school 
calendar’ genoemd, het nieuwe systeem met meer, maar kortere vakanties ‘the modi-
fied school calendar’, ‘the balanced calendar’ of ‘the year-round calendar’.19

 

 In het 
schooljaar 2006/07 waren er in de VS meer dan 3000 scholen in 45 staten die niet 
volgens het systeem met de traditioneel lange zomervakantie werkten. Hun aantal 
neemt per jaar toe. Op die scholen zaten 2,2 miljoen leerlingen, waarvan driekwart in 
het primair onderwijs. Ongeveer 40 procent van de scholen werkten volgens het ‘mul-
ti-track’ systeem, 30 procent volgen het 9 weken school, 3 weken vakantie systeem, 
en 30 procent volgens het 12 weken school, 4 weken vakantie systeem (NAYRE, 
2007). 

 

 
                                                      
19 Voorstanders van een aangepast schooljaar zijn verenigd in verschillende belangengroepen, bij-

voorbeeld de National Association for Year-Round Education (NAYRE; zie http://www.nayre.org/). 
Ook tegenstanders kennen hun eigen belangenorganisaties, bijvoorbeeld Summer Matters!! (zie 
http://www.summermatters.com/). 
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5.3.2 Een evenwichtige schoolkalender 
 
Ondanks het feit dat de eerste ‘year-round school’ in de VS al in 1904 haar poorten 
opende en er sindsdien enorm veel over gepubliceerd is, is het aantal evaluatieve 
studies dat voldoet aan gangbare methodologische standaarden relatief beperkt. Bo-
vendien richtten nagenoeg al deze studies zich op cognitieve effecten (i.c. prestaties) 
van leerlingen; over niet-cognitieve effecten bij leerlingen en consequenties voor 
andere betrokkenen is nauwelijks iets bekend (Palmer & Bemis, 1999).  
 
In een uitgebreide overzichtsstudie verzamelden Palmer & Bemis (1999) een groot 
aantal Amerikaanse studies op het gebied van ‘year-round education’ die in redelijke 
mate voldeden aan methodologische standaarden en die zich bovendien niet alleen 
richtten op cognitieve effecten bij leerlingen, maar ook op niet-cognitieve effecten en 
effecten bij andere betrokkenen. Deze studies hebben betrekking op de periode 1980-
1997, maar de meeste zijn in de negentiger jaren uitgevoerd. 
 
Wat betreft de taal-, lees- en rekenprestaties werden in totaal 33 vergelijkingen ge-
maakt tussen scholen met een aangepaste kalender en met een traditionele kalender. 
Hieruit volgde dat er in 27 gevallen ofwel 88 procent een positief effect was van de 
aangepaste kalender, met name in de hoogste leerjaren van het primair onderwijs. 
 
Met betrekking tot spijbelgedrag onder leerlingen werden nauwelijks verschillen 
gevonden. Ook werden geen verschillen gerapporteerd ten aanzien van het verzuim 
onder leraren. De bevindingen met betrekking tot attitudes van leerlingen (bv. zelf-
vertrouwen) lieten een gemengd beeld zien. Uit enkele studies bleek wel dat de hou-
ding van leraren op scholen met een aangepaste kalender positiever waren, en boven-
dien dat naarmate ze er meer ervaring mee hadden die houding nog verbeterde. Uit 
een studie bleek dat leraren op scholen met een aangepaste kalender het moeilijker 
vonden professionaliseringsactiviteiten (studie e.d.) te verrichten. Een andere studie 
op dit gebied liet echter geen verschillen zien. Uit een studie naar burn-out onder 
schoolleiders kwamen ook geen verschillen naar voren (wat dus als een positief resul-
taat kan worden gezien). Onderzoek onder ouders liet in de meeste gevallen een posi-
tievere houding zien ten aanzien van het onderwijs. Wat betreft planningsaspecten 
van ouders, bijvoorbeeld in verband met vakantie en kinderopvang, kwam er uit de 
studies een gemengd beeld naar voren.  
 
Cooper e.a. (2003) brachten de resultaten bijeen van studies naar effecten van aanpas-
singen van het schooljaar die waren gericht op het verkorten van de lange zomerva-
kantie zonder tegelijkertijd ook het schooljaar te verlengen. Het review had betrek-
king op ‘grades K-12’ (4- tot 19-jarigen; primair en secundair onderwijs) in de VS en 
Canada. Effecten werden breed opgevat, niet alleen leerlingprestaties, maar ook atti-
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tudes en tevredenheid van alle betrokkenen, zoals leerlingen, ouders, leraren, school-
leiders, bestuurders en anderen die met de aanpassingen te maken hadden. 
 
In totaal werden de gegevens van 63 onderzoeken naar argumenten en attitudes ge-
analyseerd uit de periode 1972-1998. De argumenten waren grotendeels gebaseerd op 
kwalitatieve dataverzameling. De attitudes betroffen: algemene tevredenheid, indruk 
van hoe goed de leerlingen presteerden, enthousiasme ten aanzien van het program-
ma, houding ten opzichte van logistieke aspecten, gevolgen voor het gezin, tevreden-
heid met de beschikbaarheid van activiteiten in de vakanties, andere dan niet-
cognitieve effecten. 
 
Het bleek allereerst dat in totaal tussen de 68 en 80 procent van de oordelen positief 
was ten aanzien van een aangepaste schoolkalender. Cooper e.a. zijn nagegaan of er 
verschillen waren in attitude die te maken hadden met uiteenlopende kenmerken van 
het programma en de deelnemers. Hieruit kwam naar voren dat de houding vooraf-
gaand aan de introductie van de aangepaste kalender veel negatiever was dan daarna. 
Ook bleek dat de houding positiever was in het geval van jongere jaargroepen dan 
oudere jaargroepen. 
  
Argumenten die door de verschillende betrokkenen werden aangevoerd, maar niet 
empirisch zijn onderzocht, zijn de volgende.20

 
                                                      
20 Opgemerkt moet worden dat een deel van de genoemde argumenten betrekking heeft op de typisch 

Amerikaanse situatie, waarin bijvoorbeeld leraren en overig personeel vaker een aanstelling hebben 
(en betaald worden) voor de periode dat er les wordt gegeven. Dat komt in de Nederlandse situatie 
minder vaak voor. Ook zijn de salarissen van leraren soms dermate laag dat ze twee banen moeten 
nemen. Afwijkend is ook het gegeven dat werknemers (buiten het onderwijs, i.c. ouders) in de VS 
doorgaans beduidend minder vakantie hebben dan hun collega’s in Nederland. 

 Leraren en schoolleiders stellen dat 
wanneer de school 12 maanden open is, ze onvoldoende vakantie kunnen nemen en 
overwerkt raken. Voorstanders betogen echter dat een betere afwisseling tussen 
school en (kortere) vakanties juist burn-out helpt voorkomen. Sommige ouders vin-
den dat een lange zomervakantie noodzakelijk is om gedurende langere tijd met hun 
kinderen door te kunnen brengen, zonder dat ze iets met school te maken hebben. 
Voorstanders brengen daar tegen in dat de balans tussen de invloed van school en van 
gezin door een andere invulling van het schooljaar niet verandert. De feitelijke tijd die 
op school wordt doorgebracht hoeft namelijk niet te veranderen. Ook geven ouders 
aan dat het ‘multi-tracking’ systeem de mogelijkheid voor een gezin met meer kinde-
ren om gezamenlijk op vakantie te gaan kan bemoeilijken. Een ander probleem vormt 
het combineren van verschillende schoolcycli met deelname aan allerlei sport- en 
cultuuractiviteiten. Voor leerlingen, en dan met name de oudere, kan het bovendien 
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lastig zijn een baantje te vinden, zeker als de zomervakantie nog maar enkele weken 
duurt. 
 
Een onderwijskundig punt betreft het mogelijk negatieve effect van een lange zomer-
vakantie op het leren. Ten gevolge van de lange vakantie vergeten leerlingen veel en 
moet vervolgens weer alles worden herhaald, zo is de opvatting. Met name voor 
achterstandsleerlingen kan een lange zomervakantie nadelig uitpakken. Zij komen 
dan in hun eigen woonomgeving vaak nauwelijks met iets van de schoolcultuur in 
aanraking, terwijl niet-achterstandsleerlingen juist aan allerlei nieuwe culturele erva-
ringen worden blootgesteld en daarvan leren. Het probleem is nog groter voor kinde-
ren die thuis en in hun directe omgeving een andere taal spreken; hun taalontwikke-
ling (wat betreft de schooltaal) staat dan maanden stil of gaat zelfs achteruit. 
 
Tegenstanders van een aangepaste jaarplanning zijn sceptisch als het gaat om de 
veronderstelde voordelen. Zij zijn van mening dat een dergelijke aanpassing het echte 
probleem niet oplost, namelijk het gebruik van niet-effectieve onderwijsmethoden, 
het gebrek aan ouderbetrokkenheid en het uitblijven van curriculumhervormingen. 
Ook verwachten zij dat kortere, maar meer vakanties juist tot meer vergeten en de 
noodzaak van meer moeten herhalen leidt. Voorstanders voeren aan dat een meer 
gespreide onderwijskalender de leraren juist voor kinderen met problemen extra mo-
gelijkheden biedt deze problemen op tijd te signaleren en ook meteen met remedies 
aan de slag te gaan (zie ook Cary, 2006; CDE, 2009).21

 
 

Effecten op prestaties waren door Cooper e.a. berekend op basis van uiteindelijk 47 
studies die zijn uitgevoerd in 39 schooldistricten. Ze werden uitgedrukt in effectgroot-
tes, zijnde het gestandaardiseerde verschil tussen de traditionele en de aangepaste 
kalender. De meta-analyse richtte zich niet alleen op de overall effectiviteit, maar 
ging tevens na of die effectiviteit verschilde voor uiteenlopende types gemeenschap-
pen, leerlingen, vakken, en onderwijsvarianten. De onderzochte periode betrof publi-
caties uit de periode 1973-2000. 
 
De resultaten van analyse van de prestaties lieten allereerst zien dat er 36 (ofwel 62%) 
positieve en 22 negatieve effecten optraden. Deze proportie kon worden omgezet in 
een overall ES; deze bedroeg 0,04. De gemiddelde ongewogen ES die werd berekend 
 
                                                      
21 Een argument dat vaak wordt genoemd voor de introductie van ‘multi-tracking’ is dat daardoor de 

gebouwen veel efficiënter worden gebruikt en dat dit sterk kostenbesparend is. Makelaars zien dat 
echter anders. Uit onderzoek van Clauretie & Neill (2000) blijkt dat de huizenprijzen in de buurt 
van dergelijke scholen dalen vanwege de extra overlast die gepaard gaat met het feit dat de scholen 
het hele jaar door open zijn. Die lagere prijzen zorgen vervolgens voor een lagere belastingop-
brengst en drukken daarmee op gemeentelijk niveau deze veronderstelde kostenbesparing.  
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op basis van de afzonderlijke effect sizes bedroeg 0,09, de gemiddelde gewogen22

  

 
effect size 0,06. In totaal bleek dat in 23 van de 39 schooldistricten de aangepaste 
schoolkalender een positief effect had. Cooper e.a. gingen ook na of er verschillen 
waren in ES die te maken hadden met uiteenlopende kenmerken van de steekproeven 
en onderzoeksopzet. Doorgaans bleken de verschillen gering, maar één kenmerk 
sprong er uit, namelijk de sociaal-etnische status van het schooldistrict. In alle geval-
len bleek dat de aangepaste schoolkalender grotere positieve effecten had in districten 
met een lage sociaal-economische status dan in andere (m.n. middenklasse) districten, 
met effect sizes van 0,19 – 0,24 vs. 0,00 – 0,05. Er deden zich wel verschillen voor 
tussen primair en secundair onderwijs, maar deze bleken doorgaans gering. Dat gold 
eveneens voor steekproeven met veel versus weinig blanke leerlingen. Ook waren er 
nauwelijks verschillen die te maken hadden met de duur van de afwisseling school - 
vakantie, bijvoorbeeld 9 weken school, 3 weken vakantie vs. 12 weken school, 4 
weken vakantie.  

De eindconclusie van Cooper e.a. luidde dat het vanwege de doorgaans zwakke on-
derzoeksopzetten eigenlijk niet mogelijk was harde conclusies te trekken. Het uitein-
delijk berekende effect was triviaal (0,05).23

 

 Dit alles neemt volgens Cooper e.a. niet 
weg dat een aangepast programma toch bij achterstandskinderen tot betere prestaties 
kan leiden. En ook was de grote meerderheid van alle betrokkenen positief over de 
aanpassing. 

Kneese (2000) vatte de resultaten van 36 studies samen en vergeleek op 90 punten 
scholen die volgens een aangepaste kalender werkten met scholen die een traditionele 
kalender hanteerden. Ze presenteerde geen effectgroottes, maar telde het aantal malen 
dat de ene aanpak tot hogere prestaties leidde dan de andere. Hieruit bleek dat in 
tweederde van de gevallen (68%) de aangepaste kalender tot betere prestaties leidde 
dan de traditionele kalender. 
 
Webb (2009) voerde naast een literatuurstudie naar voor- en nadelen van een aange-
paste schoolkalender, ook een survey uit op een basisschool in Canada24

 
                                                      
22 Via weging wordt rekening gehouden met verschillen in omvang van steekproeven.  

 die werkte 
volgens een gebalanceerde jaarkalender. Welbevinden speelt een centrale rol in het 
beroep van leraren. Volgens Webb staan onderwijsbudgetten flink onder druk en is er 
sprake van een sterk veranderende leerlingenpopulatie in termen van leerpotentieel en 

23 Ter vergelijking: een meta-meta-analyse van 320 meta-analyses op uiteenlopende terreinen liet een 
gemiddeld effect van 0,50 zien. En van 180 (specifieke) onderwijs meta-analyses waren er slechts 
12 met een effect dat kleiner was dan 0,10. 

24 Hoewel Canada buiten de scoop van dit onderzoek valt en het slechts om één school gaat, is deze 
studie toch opgenomen, omdat het aantal studies op dit terrein vrij beperkt is. 
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gedrag in een samenleving waar competitie meer en meer van belang worden. Mede 
daardoor ontstaat er een disbalans tussen aan de ene kant verwachtingen en eisen en 
aan de andere kant beschikbare voorzieningen. Het gevolg is dat de gezondheid en het 
welbevinden van veel leraren sterk in het gedrang komen en de ‘job satisfaction’ al 
enige tijd achteruit gaat. Dat wordt als een van de oorzaken gezien voor het feit dat in 
British Columbia slechts 2 procent van de leraren in die hoedanigheid de pensioenge-
rechtigde leeftijd (65 jaar) haalt (vgl. Naylor, 2001). 
 
Uit de literatuurstudie van Webb blijkt dat leraren die volgens een aangepaste en 
meer in balans zijnde jaarkalender werken, minder last hebben van burn-out. Uit 
onderzoek van Schaefer (2001) komt ook naar voren dat dergelijke kalenders leraren 
meer professionele keuzes bieden, meer flexibiliteit, meer ‘job satisfaction’ en minder 
verzuim. Volgens Haser & Nasser (2000) staan het onderwijspersoneel, de leerlingen 
en hun ouders er ook positief tegenover. Er is onder meer sprake van een verbeterd 
schoolklimaat, betere communicatie, meer ouderbetrokkenheid, meer ruimte voor 
vakanties en reizen buiten het seizoen, en minder stress en burn-out bij leraren. In 
Tabel 5.2 wordt een samenvattend overzicht gepresenteerd van voor- en nadelen van 
een aangepaste schoolkalender. 
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Tabel 5.2 – Voor- en nadelen van een aangepaste schoolkalender 

Voordelen 

Efficiëntie  Prestaties Kosten 

• continuity of instruction 
(Ballinger et al., 1987)  

• building continually occupied  
• school community and com-

munity at large can have 
common stakes in change 
process (Shields & Oberg, 
2000)  

• improved faculty wellness 
through regular breaks (Levi-
ne & Ornstein, 1993)  

• less teacher absenteeism 
(Palmer & Bemis, 1999) and 
attrition (Macdonald, 1999)  

• greater involvement in extra-
curricular activities (Shields 
& Oberg, 1999)  

• teachers generally prefer 
(upwards of a 90% approval 
for) teaching in YRS (Shields 
& Oberg, 1999; Waithman & 
Shields, 2004; Palmer & Be-
mis, 1999; St. Gerard, 2007)  

• maximal use of school space 
especially with MT schools  

• more consistent breaks allow 
for more frequent major re-
pairs and cleaning (Wildman 
et al., 1999)  

• most literature suggests 
academic achievement is cer-
tainly as good if not slightly 
greater in YRS (Shields & 
Oberg, 1999; Kneese, 1994, 
Ballinger, 1995)  

• regular intersessions provide 
remedial opportunities for 
students (Ballinger, 1995)  

• reductions in summer-learning 
loss (Cooper, 1998)  

• significant advantages for 
lower socio-economic fami-
lies, at risk students and se-
cond language students as 
they have greater opportunity 
to stay in touch through inter-
session activities  

• improved student attendance 
(Palmer & Bemis, 1999)  

• less time reviewing allows 
teachers to more freely vary 
teaching strategies (Shields & 
Oberg, 1999)  

 

• save on portable and new 
construction costs  

• greater utilization of school 
facilities (Wildman et 
al.,1999)  

• save on TOC costs - Calgary 
saved $25,625 in TOC costs 
over 2 years in eight schools 
using balanced calendars 
(Waithman & Shields, 2004)  

• publicly and/or privately 
funded intersession activities 
can serve as school fundrai-
sers  

 

Nadelen 

Efficiëntie Prestaties Kosten 

• hypothesized increase admini-
strator burnout (Wildman et 
al., 1999; Palmer & Bemis, 
1999)  

• few studies have controlled 
for other factors besides ca-
lendar balance making positi-
ve impacts related to YRE 
questionable  

• some literature disputes 
greater academic achievement 
(McMillen, 2001; Naylor, 
1995)  

 

• potentially greater operating 
costs if air conditioning is 
required  

• increased maintenance costs 
reflecting more widely used 
buildings 

• greater day-care costs for 
families (Palmer & Bemis, 
1999)  

Bron: Webb (2009: 20-21). 
Toelichting: YRS = Year-Round Schooling; MT = multi tracking; intersession = vakantieperiode. 
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De steekproef in het onderzoek van Webb bestond uit 20 leraren en 400 leerlingen 
(waarvan meer dan de helft uit een achterstandssituatie) van een school die 5 jaar 
volgens een ‘balanced calender’ werkte. Er werd een onderscheid gemaakt naar per-
soonlijk en professioneel welbevinden. In het algemeen kenden leraren op deze 
school een hoge mate van professioneel welbevinden, en een nog hogere mate van 
persoonlijk welbevinden. Ondanks dat er enkele kanttekeningen werden geplaatst bij 
de gebalanceerde schoolkalender, waren nagenoeg alle leraren tegen een terugkeer 
naar een traditioneel schooljaar. 
 
 
5.3.3 Uitbreiding aantal schooldagen 
 
Behalve de mogelijkheid dat de traditioneel lange zomervakantie wordt ingekort en er 
een meer evenwichtige spreiding van vakanties over het jaar plaatsvindt, bestaat er 
ook de mogelijkheid de lange zomervakantie (maar ook de kortere, over het jaar 
gespreide vakanties) te benutten voor het aanbieden van allerlei remediërings- en 
verrijkingsprogramma’s en programma’s op het gebied van sport en cultuur (vgl. 
Cary, 2006). Deze laatste mogelijkheid komt feitelijk neer op het uitbreiden van het 
aantal schooldagen. Meestal gaat het dan om een uitbreiding van de reguliere 180 
dagen naar 220 tot 240 dagen, bijvoorbeeld in het weekend of de zomervakantie 
(Pennington, 2006). Van deze mogelijkheid van het uitbreiden van het aantal school-
dagen wordt echter relatief weinig gebruik gemaakt (Bents, 2002). 
 
Cooper e.a. (2000) gebruikten voor hun overzichtsstudie naar effecten van het bieden 
van dergelijke (extra) leermogelijkheden gedurende de zomervakantie zowel meta-
analytische als narratieve technieken. Aanvankelijk waren zomerprogramma’s vooral 
bedoeld als preventie van gedragsproblemen. Later werden daar de volgende doelen 
aan toegevoegd: het voorzien in verrijkingsactiviteiten, het oplossen van problemen 
in het gezin doordat er in verband met werk geen ouders thuis zijn, en het opkrikken 
van het algemene onderwijsniveau van de VS.  
 
In totaal werden door Cooper e.a. 93 studies samengevat van programma’s die in de 
periode 1963–1998 waren uitgevoerd. De effectiviteit concentreerde zich voorname-
lijk op taal-, lees- en rekenprestaties. Uit de resultaten bleek dat zomerprogramma’s 
die zich richten op remediëring, versnelling of verrijking een positief effect hadden 
op de kennis en vaardigheden van de deelnemers (gemiddelde gewogen ES 0,26). 
Hoewel alle leerlingen profiteerden van de programma’s, waren de effecten voor 
middenklasse leerlingen groter dan die voor achterstandsleerlingen (ES=0,44 – 0,56 
vs. 0,20 – 0,24). Remediërende programma’s hadden grotere effecten wanneer het 
betrekkelijk kleine programma’s betrof en er sprake was van geïndividualiseerde 
instructie. Bovendien was het effect groter voor rekenen dan voor taal. De meer effec-
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tieve programma’s kenden ook een verplichte ouderparticipatiecomponent. Leerlin-
gen van alle leerjaren profiteerden van remediërende zomerprogramma’s, maar leer-
lingen in de jongste groepen en in het secundair onderwijs profiteerden er meer van 
dan leerlingen in de tussenliggende leerjaren. Ook bleek dat vrijwillige programma’s 
minder grote effecten hadden dan verplichte programma’s. 
 
Met betrekking tot de gevonden effecten stellen Cooper e.a. dat die misschien niet zo 
groot zijn, maar toch vergelijkbaar zijn met die van remediërende programma’s die 
gedurende het hele schooljaar worden uitgevoerd. Zij wijzen ook op een aantal me-
thodologische problemen als het gaat om het bepalen van het succes van een pro-
gramma. Een relevante vraag is bijvoorbeeld met wie de groep leerlingen die een 
zomerprogramma heeft gevolgd wordt vergeleken, met zichzelf op een eerder mo-
ment, met andere leerlingen die geen of een ander programma hebben gevolgd? Is 
deelname verplicht of vrijwillig, en hoe zit het dan de invloed van motivatie en daar-
mee selectie? Wordt het programma ook uitgevoerd als bedoeld? 
 
Cooper e.a. doen op basis van hun onderzoek een aantal aanbevelingen: 
• de programma’s dienen substantiële onderdelen te bevatten gericht op het onder-

wijs in taal en rekenen; 
• er dienen mogelijkheden te zijn voor maatwerk, afgestemd op de lokale situatie; 
• er dient te worden gestreefd naar continuïteit qua personeel en programma’s over 

de jaren heen; 
• ervaringen opgedaan tijdens het schooljaar (i.c. de periode dat de leerlingen les 

krijgen) dienen te worden geïntegreerd met die welke zijn opgedaan tijdens de zo-
mervakantie. 

 
Uit de overzichtsstudie van Terzian, Anderson Moore & Hamilton (2009) naar effec-
ten van zomerprogramma’s bleek dat kinderen uit de hogere sociaal-economische 
milieus aanzienlijk vaker deelnemen aan dergelijke programma’s dan andere kinde-
ren. Ook kwam naar voren dat kinderen veel vaker aan naschoolse programma’s (zie 
elders in deze rapportage) deelnemen dan aan zomerprogramma’s, waarschijnlijk 
omdat de eerste vaak gratis zijn, terwijl voor de laatste meestal (fors) betaald moet 
worden. Gemiddeld duurt een zomerprogramma zes weken. Dit review focust op 
onderwijsprogramma’s (dus niet op programma’s gericht op ontspanning of op-
vang).25

 
                                                      
25 Een aparte niche vormen de ‘summer camps’, die vooral gericht zijn op de meer welgestelde Ame-

rikanen. Er worden jaarlijks ongeveer 12.000 van dergelijke ‘camps’ georganiseerd die door 11,5 
miljoen kinderen en volwassenen worden bezocht. De prijzen liggen vaak tussen de $400 en $700 
per week, maar kunnen gemakkelijk oplopen tot $1400 per week (Corbin, 2009).  

 Overigens dienen ‘summer learning programs’ te worden onderscheiden van 
‘summer schools’, alhoewel er de laatste tijd wel wat veranderingen plaatsvinden. Bij 
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‘summer schools’ gaat het om echt onderwijs, dat gericht is op remediëring en herha-
ling, die bezocht worden door laagpresterende leerlingen, die vaak verplicht zijn en 
een halve dag duren. ‘Summer learning programs’ zijn vooral gericht op ontspan-
nings- en verrijkingsactiviteiten en op het opbouwen van sociale contacten; ook com-
bineren ze vaak remediëring met verrijking en een meer uitgebreid curriculum, wor-
den ze bezocht door leerlingen van verschillende niveaus, zijn ze vrijwillig, en duren 
de hele dag. 
 
In totaal vonden Terzian, Anderson Moore & Hamilton 43 ‘summer learning pro-
grams’, waarvan er 11 volgens een experimenteel design waren geëvalueerd. Van de 
8 programma’s die zich richtten op het verbeteren van de leesprestaties bleken er 3 te 
werken, 4 leidden tot wisselende resultaten, en 1 werkte niet. Vooruitgang qua reke-
nen leek minder aannemelijk (alhoewel zich slechts enkele programma’s daarop 
richtten). Op basis van deze programma’s werden enkele aanbevelingen gedaan: 
• maak het leren tot iets leuks, door het te combineren met aantrekkelijke en relevan-

te verrijkingsactiviteiten (m.n. is dit van belang voor kinderen uit achterstandssitua-
ties die tijdens het schooljaar vaak ook al weinig doen op het gebied van sport en 
cultuur); 

• maak het leren concreet en plaats het in een context; 
• maak het leren interactief; 
• laat het leren tijdens het programma aansluiten op hetgeen tijdens het reguliere 

onderwijsprogramma gebeurt; 
• zet ervaren leraren in; 
• houdt de groepen klein. 
  
Naast de genoemde 11 experimentele studies waren er ook 17 niet-experimentele 
evaluatiestudies. Van de 10 studies gericht op lezen lieten er 6 een consistent positief 
resultaat zien, 3 werkten beter voor kinderen die dreigden achterop te raken en 1 
werkte beter voor jongere kinderen. Van de 4 programma’s gericht op rekenen lieten 
er 3 positieve resultaten zien. Voor zover gericht op ontwikkelingsaspecten, zoals 
zelfvertrouwen, studiehouding en conflicthantering, waren de bevindingen niet con-
sistent. 
 
Op basis van een literatuuronderzoek en analyse van de 43 genoemde programma’s 
komen Terzian, Anderson Moore & Hamilton tot de conclusie dat succesvolle ‘sum-
mer learning programs’ de volgende kenmerken hebben: 
• ze zijn betaalbaar en toegankelijk; 
• de ouders worden er bij betrokken; 
• de gemeenschap wordt er bij betrokken. 
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5.4 Samenvatting 
 
Uit onderzoek dat betrekking heeft op de situatie in de Verenigde Staten blijkt dat 
kinderen uit de lagere sociaal-economische milieus er gedurende de (lange) zomerva-
kantie wat betreft hun taal- en rekenvaardigheid op achteruitgaan. Kinderen uit hoge-
re milieus gaan er eerder op vooruit in die periode. De achteruitgang is groter voor 
rekenen dan voor taal. Gedurende het schooljaar zelf gaan de kinderen uit de verschil-
lende milieus op vergelijkbare wijze vooruit. Het resultaat is dat er voor kinderen uit 
de lagere milieus uiteindelijk sprake is van een cumulatief oplopende achterstand 
gedurende hun schoolloopbaan. Er bestaat bij deze ontwikkelingen geen directe rela-
tie met de etnische herkomst van de kinderen. Verondersteld wordt dat de differentië-
le ontwikkeling te maken heeft met het ontbreken van adequate leermogelijkheden in 
de thuissituatie van de lagere milieus gedurende de zomervakantie. 
 
Onderzoek naar mogelijk negatieve effecten van lange zomervakanties is buiten de 
VS nauwelijks uitgevoerd. Er zijn niet meer dan vier studies uit West-Europese lan-
den gevonden die zich op dit onderwerp richtten. De bevindingen zijn niet consistent. 
Voor Nederland is er geen overtuigend bewijs dat in de vakantie de verschillen tussen 
kinderen uit lagere en uit hogere milieus toenemen. 
 
In West-Europa zijn zeer incidenteel op lokaal niveau zomerprogramma’s geïntrodu-
ceerd, die onder meer tot doel hebben een bijdrage te leveren aan het voorkomen dan 
wel bestrijden van onderwijsachterstanden. Op een enkele uitzondering na, zijn deze 
echter niet wetenschappelijk geëvalueerd. In de VS echter kunnen meerdere benade-
ringen worden onderscheiden. Een daarvan betreft de invoering van een meer even-
wichtige jaarkalender, wat inhoudt dat het schooljaar met een lange zomervakantie 
wordt vervangen door drie of vier blokken waarin periodes van onderwijs steeds 
worden gevolgd door kortere vakanties. Een andere optie, die minder vaak voorkomt, 
betreft het uitbreiden van het aantal schooldagen. Hoewel zeker de eerste benadering 
al heel lang wordt toegepast en er ook zeer veel over is gepubliceerd, is het aantal 
evaluatieve studies dat voldoet aan gangbare methodologische criteria relatief be-
perkt. In zonder uitzondering alle overzichtsstudies wordt er daarom voor gewaar-
schuwd te harde conclusies te trekken. Opvallend is ook dat voor zover er naar effec-
ten wordt gekeken, dit zich bijna altijd beperkt tot verschillen in toetsprestaties tussen 
kinderen op scholen die volgens een traditionele kalender werken en kinderen op 
scholen met een meer evenwichtige kalender. Onderzoek naar attitudes en gedrag 
komt slechts sporadisch voor. Bovendien concentreert zich het onderzoek ook prak-
tisch allemaal op de leerlingen; wat de veranderingen voor consequenties hebben 
voor leraren, schoolleiding, ouders, en (deelname aan en medewerkers van) sport- en 
hobbyclubs vormt nauwelijks onderwerp van onderzoek. 
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Onderzoek naar de gevolgen van de introductie van een meer evenwichtige schoolka-
lender laat in het algemeen (globaal in 62 tot 88% van de studies) positieve effecten 
zien op de prestaties van de kinderen, met name op die van kinderen uit achterstands-
situaties. Voor het overige laten de bevindingen een gemengd beeld zien. Uit sommi-
ge studies blijkt bijvoorbeeld dat de houding van de leraren positief is en dat deze 
naarmate de leraren er meer ervaring mee krijgen ook nog positiever wordt. School-
leiders krijgen niet meer last van burn-out verschijnselen, en leraren worden er min-
der door getroffen. Doorgaans zijn ouders redelijk positief over de veranderingen. 
 
Uitbreiding van het aantal schooldagen wordt vaak vormgegeven via het aanbieden 
van allerlei remediërings- en verrijkingsprogramma’s en programma’s op het gebied 
van sport en cultuur gedurende de zomervakantie. Hiernaar is nauwelijks onderzoek 
verricht. Grofweg zou kunnen worden gesteld dat voor ongeveer de helft van de pro-
gramma’s positieve effecten op de prestaties van de kinderen worden gesignaleerd. 
De effectiviteit is echter afhankelijk van specifieke kenmerken van het programma en 
de kinderen die er aan deelnemen. 
 
In Nederland gaan recentelijk ook geluiden op de zomervakantie in te korten. Motie-
ven hiervoor zijn tweeërlei. Enerzijds wil men via spreiding van werkzaamheden de 
werkdruk voor leraren verminderen, anderzijds zouden via zomerprogramma’s de 
achterstanden van met name allochtone kinderen kunnen worden aangepakt. De resul-
taten van de situatie in de VS zijn niet eenduidig. In het algemeen lijkt er wel sprake 
van positieve effecten op de prestaties van de kinderen. En voor zover daar onderzoek 
naar is verricht, zijn leraren redelijk positief. Bij deze bevindingen dient echter be-
dacht te worden dat de situatie in de VS sterk afwijkt van die in Nederland. Dat geldt 
niet alleen de duur van de vakantie, maar ook de arbeidsvoorwaarden en -omstandig-
heden van leraren en de verschillen tussen kinderen uit uiteenlopende sociaal-etnische 
milieus. Het is daarom maar zeer de vraag of de in de VS gevonden positieve effecten 
ook in die mate in Nederland zouden kunnen worden gerealiseerd. 
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6 Jonger starten en schakelklassen 
 
 
 
 
6.1 Inleiding 
 
In de vorige hoofdstukken hebben we een aantal onderwerpen de revue laten passeren 
die thematisch geclusterd konden worden. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan 
twee afzonderlijke variaties op de inrichting van tijd. Het betreft de mogelijkheid om 
op jongere leeftijd met de basisschool te beginnen en de zogenoemde schakelklassen.  
 
 
6.2 Jonger starten in het onderwijs 
 
Praktisch alle variatie in schooltijden wordt aangebracht door aanpassing van de 
onderwijstijd gedurende de (school)dag of het (school)jaar. Er zijn daarop echter 
enkele uitzonderingen. De Onderwijsraad (2010) stelt voor kinderen al op driejarige 
leeftijd naar school te laten gaan. Wat de effecten van deze maatregel zouden zijn is – 
uiteraard – nog niet onderzocht. Wat wel is onderzocht, is wat het effect zou zijn op 
de prestaties van kleuters wanneer zij eerder in groep 1 zouden starten. Leuven, Lin-
dahl, Oosterbeek & Webbink (2004) gingen dat met behulp van gegevens van een 
zeer omvangrijke steekproef van basisschoolleerlingen na. Zij onderscheidden daarbij 
drie categorieën van leerlingen: allochtone achterstandsleerlingen, autochtone achter-
standsleerlingen en niet-achterstandsleerlingen. Uit hun analyses kwam naar voren 
dat wanneer achterstandsleerlingen (zowel allochtoon als autochtoon) één maand 
vroeger naar school zouden gaan hun (voorbereidende) taal- en rekenscores met 0,06 
standaarddeviatie zouden stijgen. Voor niet-achterstandsleerlingen trad er geen effect 
op. Leuven e.a. wijzen erop dat de kosten voor een dergelijke uitbreiding van de 
onderwijstijd in relatie tot de leeropbrengsten vergeleken met de kosten van bijvoor-
beeld een voorschools programma zeer gering zijn. 
 
 
6.3 Schakelklassen 
 
Een heel specifieke wijze om schooltijden te variëren betreft de inrichting van scha-
kelklassen. Deze zijn bestemd voor leerlingen in het primair onderwijs die kampen 
met grote taalachterstanden. Het doel is om die leerlingen gedurende één schooljaar 
zodanig bij te spijkeren, dat ze daarna in staat zijn om het onderwijs op eigen niveau 
in een reguliere klas te kunnen vervolgen. Gedurende dat schooljaar krijgen zij inten-
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sief taalonderwijs in een aparte groep, al dan niet op de eigen school of samen met 
kinderen van andere scholen op een andere school. Gemeentes zijn verantwoordelijk 
voor het inrichten van de schakelklassen en hebben veel vrijheid bij de keuze van het 
type schakelklas (voltijd, deeltijd, verlengde schooldag) en de leeftijdsgroep (onder-
bouw, middenbouw, kopklas, heterogeen). De eerste schakelklassen zijn als pilot in 
schooljaar 2005/06 van start gegaan. 
 
In schooljaar 2006/07 is een eerste onderzoek naar de implementatie en effecten 
verricht. Globaal bleken drie typen schakelklassen te kunnen worden onderscheiden: 
voetklassen of extra taalonderwijs in groep 1 en 2; extra taalonderwijs in groep 3-7; 
extra voorbereiding op het voortgezet onderwijs via een kopklas na groep 8. In het 
effectenonderzoek is gebruik gemaakt van controlegroepen van vergelijkbare leerlin-
gen en is de leerwinst berekend (Mulder, Van der Hoeven & Ledoux, 2007). In het 
algemeen gaven de resultaten aanleiding tot voorzichtig optimisme. De schakelklas-
kinderen hadden in het eerste pilotjaar namelijk meer leerwinst geboekt op taal; met 
name gold dat voor de allochtone kinderen. Deze leerwinst qua taal was niet ten koste 
gegaan van de rekenprestaties, en bovendien waren de leerlingen meestal met veel 
plezier naar school gegaan en had plaatsing in een aparte groep ook niet nadelig uit-
gewerkt op hun welbevinden. Belangrijk was ook dat vrijwel alle leerkrachten en-
thousiast waren en ervoeren dat hun kinderen zowel op cognitief als op sociaal gebied 
beter functioneerden. 
 
De resultaten van de pilot hebben mede geleid tot aanpassingen van het beleid. Met 
ingang van 2006/07 waren er nog drie varianten toegestaan: voltijds (een leerling 
volgt al het onderwijs apart); deeltijd (minimaal 8 uur p/w onderwijs apart, de rest in 
de reguliere groep); de verlengde schooldag (na schooltijd, minimaal 100 uur p/j). 
Ook voor dit schooljaar is nagegaan of er effecten van de verschillende schakelklas-
varianten optraden (Mulder e.a., 2008). Voor een aantal maten is de leerwinst be-
paald; deze is echter niet uitgedrukt in termen van effectgroottes (‘effect sizes’), maar 
van statistisch significante verschillen. Op cognitief gebied laten de resultaten een 
gemengd beeld zien. Uitgaand van het criterium dat schakelklaskinderen meer zouden 
moeten zijn vooruitgegaan op taal en lezen en op z’n minst gelijk zouden moeten 
presteren op rekenen, dan voldeden alleen de oudste kleuters en leerlingen vanaf 
groep 5 hieraan; bij onderbouwleerlingen trad dit effect niet op. De kopklaskinderen 
waren er qua Cito-scores en advies voortgezet onderwijs op vooruitgegaan. Op niet-
cognitief gebied was er sprake van een zeer gemengd beeld, variërend per leeftijdsca-
tegorie en kenmerk (zoals gedrag, zelfvertrouwen, welbevinden). Evenals bij de eer-
ste meting bleek dat de betrokkenen (leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, 
gemeente-ambtenaren) in het algemeen positief waren over de schakelklassen. 
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Voor 2007/08 heeft er opnieuw een effectenonderzoek plaatsgevonden, waarbij de-
zelfde methodiek is gehanteerd als bij de eerdere meting (Mulder e.a., 2008). De 
conclusie luidde dat schakelklaskinderen doorgaans meer leerwinst hadden geboekt 
qua taalvaardigheid dan vergelijkbare kinderen in de controlegroep. Dat gold echter 
niet voor alle toetsen en leeftijdscategorieën. Opmerkelijk was ook dat de bevindin-
gen op cognitief gebied niet op alle punten op één lijn lagen met die van die van de 
eerdere meting. Met betrekking tot de niet-cognitieve effecten waren er geen noe-
menswaardige verschillen met die van de eerdere meting. En ook bij deze meting 
gold dat bij alle betrokkenen in het algemeen enthousiasme, motivatie en het gevoel 
met een succesvolle activiteit bezig te zijn overheersten.  
 
 
6.4 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk zijn twee relatief beperkte onderwerpen besproken. Allereerst bleek 
uit analyses dat wanneer achterstandsleerlingen op jongere leeftijd in groep 1 zouden 
instromen dit een positief effect op hun taal- en rekenprestaties zou hebben. Eén 
maand eerder zou al een effect hebben van 0,06 standaarddeviatie, bij beperkte extra 
kosten. 
 
Een tweede onderwerp betreft de invoering van schakelklassen voor kinderen met 
taalachterstanden. De resultaten van de evaluatie hiervan lieten een gemengd beeld 
zien. Bij sommige leeftijdsgroepen leidden de schakelklassen op cognitief gebied tot 
meer leerwinst, bij andere leeftijdsgroepen niet. Bovendien waren de bevindingen op 
niet-cognitief gebied wisselend. Wel was het zo dat de verschillende betrokkenen in 
het algemeen positief waren. 
 
  
 



 76 

 
 



 77 

7 Mogelijke indicatoren voor een monitor 
 
 
 
 
7.1 Inleiding 
 
De centrale onderzoekvraag van deze studie heeft betrekking op de effecten van vari-
atie in tijden met betrekking tot onderwijs en opvang op de uiteenlopende betrokke-
nen. Een bijkomende vraag is om op basis van de resultaten van deze literatuurstudie 
te komen tot aanbevelingen met betrekking tot bruikbare indicatoren voor een even-
tuele toekomstige monitor van dergelijke effecten. In dit hoofdstuk geven we een 
eerste aanzet voor een monitor. We spreken van een aanzet, omdat zal blijken dat 
afhankelijk van de precieze bedoeling er op een aantal punten flinke keuzes gemaakt 
zullen moeten worden. 
 
 
7.2 Elementen van een monitor 
 
Een dergelijke monitor zou ten minste vier elementen moeten bevatten: 
• de inrichting van de tijd; 
• de invulling van de tijd; 
• de betrokkenen; 
• de effectmaten. 
 
 
7.2.1 De inrichting van de tijd 
 
Uit de literatuurstudie komt een grote veelheid aan varianten naar voren. Grofweg 
kan daarbij een onderscheid worden gemaakt naar verschillen in de inrichting van de 
dag, de week en het jaar. 
Elementen die aan elke van deze tijdseenheden kunnen worden onderscheiden zijn: 
• dag: begin- en eindtijden school, duur ochtend- en middagpauzes, vrije middag26

• week: aantal schooldagen

, 
voor-, tussen- en naschoolse opvang, naschoolse programma’s/arrangementen; 

27

• jaar: spreiding en duur vakanties. 
, weekendschool; 

 
                                                      
26 Doorgaans hebben basisscholen op de woensdagmiddag vrij. Er zijn echter scholen die voor een 

andere vrije middag hebben gekozen. Zo hebben sommige islamitische scholen in verband met het 
vrijdaggebed op vrijdagmiddag vrij.  

27 In sommige landen komt een vierdaagse schoolweek voor, maar de mogelijkheid om ook op zater-
dag(ochtend) les te geven bestaat ook.  



 78 

7.2.2 De invulling van de tijd 
 
Een conclusie die in de meeste studies wordt getrokken is dat als het gaat om tijd niet 
zozeer de kwantiteit sec van belang is, maar dat de kwaliteit van de invulling daarvan 
veel meer gewicht in de schaal legt. De vraag is dan wat er precies wordt gedaan, op 
welke wijze dat gebeurt en wie dat doet, c.q. daar leiding aan geeft. Betreft het bij-
voorbeeld reguliere onderwijsactiviteiten, remediërende of verrijkingsprogramma’s, 
of (louter) opvang (i.c. oppas)? Is er sprake van een strak gestuurde programmatische 
aanpak of complete vrijheid voor de deelnemers? Is deelname vrijwillig of verplicht? 
Moet het gehele programma worden gevolgd of kan daarbinnen een selectie worden 
gemaakt? Is er afstemming tussen de verschillende activiteiten, bijvoorbeeld tussen 
onderwijs en opvang? Welke materialen worden er gebruikt, en binnen welke con-
text? Wie geeft er (bege)leiding aan de activiteiten, professionals, vrijwilligers? Hoe 
staat het met hun kwalificaties, zijn ze specifiek opgeleid? 
 
 
7.2.3 De betrokkenen 
 
Wie staat er centraal bij de activiteiten, wat is de doelgroep? Uit de literatuurstudie 
volgt dat het praktisch altijd voornamelijk om de kinderen gaat. Soms is een activiteit 
echter specifiek op een bepaalde groep gericht, vaak op achterstandsleerlingen. Be-
halve de kinderen vormen soms ook hun ouders een doelgroep, bijvoorbeeld als het 
gaat om activiteiten gericht op het vergroten van ouderbetrokkenheid en –participatie 
of om kinderopvang. Daarnaast zijn ouders indirect bij de arrangementen betrokken 
wanneer ze als (neven)doel hebben een goede opvang voor hun kinderen te waarbor-
gen waardoor ze in staat zijn aan het arbeidsproces deel te nemen. Behalve deze doel-
groep(en) zijn er ook altijd nog anderen bij de activiteiten betrokken, meestal volwas-
senen die als (bege)leider functioneren. Dat zijn dan in eerste instantie de leer-
krachten op scholen, de pedagogisch medewerkers binnen de opvang en professionals 
(en vrijwilligers) binnen instellingen voor sport en cultuur. Op wat meer afstand staan 
vervolgens het bestuur, de directies en medezeggenschapraden van instellingen voor 
onderwijs, opvang en sport en cultuur. Relevante vragen zijn ook waar de activiteiten 
plaatsvinden, onder wiens verantwoordelijkheid en begeleiding en wie ze financiert. 
 
 
7.2.4 Effectmaten 
 
Verreweg de meeste evaluaties focussen op de cognitieve opbrengsten van de activi-
teiten, meer concreet op de taal- en rekenprestaties van de kinderen. Uiteraard is de 
keuze van effectmaten afhankelijk van de doelstellingen van de activiteit. Als het gaat 
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om het wegwerken van onderwijsachterstanden zal het accent op de leerprestaties 
liggen; gaat het om het aanbieden van een verrijkingsprogramma dan zullen wellicht 
culturele aspecten van meer belang zijn; bij sportactiviteiten liggen fysieke en sociale 
aspecten meer voor de hand; bij puur opvang zal het accent eerder op welbevinden en 
veiligheid liggen. Naast effecten bij kinderen zijn er ook effecten denkbaar bij ouders: 
zijn ze nu in de gelegenheid om te werken, kunnen ze arbeid en zorg combineren, 
neemt hun betrokkenheid en participatie in het onderwijs toe, zijn ze van mening dat 
ze voldoende bij de gang van zaken worden betrokken en dat ze inspraak hebben, 
hebben ze het idee dat hun kinderen veilig zijn ondergebracht, dat ze goed onderwijs 
krijgen? Voor de overige betrokkenen, zoals leerkrachten, leidsters en begelei-
ders/trainers kan gedacht worden aan zaken als inspraak, werkbelasting en tevreden-
heid met de (nieuwe) situatie. 
 
 
7.3 Een overzicht 
 
Het bovenstaande maakt duidelijk dat er een enorme variatie mogelijk is qua combi-
naties van de inrichting en invulling van tijd, betrokkenen en effectmaten. Daarbij 
komt dat veel activiteiten in elkaar overlopen en elkaar overlappen. Om een paar 
voorbeelden te noemen. Veel activiteiten die ondernomen worden in het kader van de 
brede school vinden na schooltijd plaats, en kunnen daarmee ook opgevat worden als 
naschoolse programma’s ter verrijking en remediëring, maar ook als opvang. Ook in 
het kader van dagarrangementen is er overlap met naschoolse programma’s en de 
brede school. Dit nog los van het feit dat er bij dit soort activiteiten enorm veel varia-
tie is qua organisatie en invulling. Dat betekent dus onherroepelijk dat er op elk van 
deze categorieën stevige keuzes gemaakt zullen moeten worden. In Figuur 7.1 presen-
teren we naar analogie van het schema dat we bij de literatuurstudie gebruikt hebben 
voor de inventarisatie van de effecten (zie Figuur 1.1) een overzicht van mogelijke 
indicatoren en de context waarbinnen ze voorkomen. 
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Figuur 7.1 – Schematisch overzicht ordening indicatoren effecten en hun context 

Betrokkenen Subgroepen Inrichting 
tijd 

Invulling 
tijd 

Effecten 

Kinderen 
• alle kinderen 
• achterstands-

kinderen 

• dag 
• week 
• jaar 

• onderwijs 
• remediëring 
• verrijking 
• ontspanning 
• opvang 
 

• cognitief 
• niet-cognitief 

Ouders  

• arbeidsparticipatie 
• combineren arbeid-zorg 
• tevredenheid 
• ouderbetrokkenheid en  

-participatie 

School 
• bestuur 
• directie 
• leraren 

• tevredenheid 
• werkbelasting 
• overleg 

Opvang- 
instelling 

• bestuur 
• directie 
• leidsters 

• tevredenheid 
• werkbelasting 

Instelling 
voor sport 
of cultuur 

• begeleiders/ 
trainers 

 (professionals/ 
vrijwilligers) 

• tevredenheid 
• werkbelasting 

 
 
Met betrekking tot een eventuele selectie van indicatoren geldt allereerst dat een 
aantal parameters min-of-meer vast ligt, zoals het aantal reguliere lesuren per week en 
jaar. Van belang is eveneens, dat normaal gesproken, dat wil zeggen wanneer wordt 
afgezien van de kwaliteit van het aanbod, kan worden verwacht dat naarmate er meer 
tijd aan iets wordt besteed er ook sterkere effecten zullen optreden. Doorgaans treden 
er ook sterkere effecten op wanneer de activiteiten meer gestructureerd zijn en een 
programmatisch karakter hebben. Dit zou er voor pleiten uit effectiviteits- en efficiën-
tie-overwegingen alleen die indicatoren in die contexten te selecteren, die qua tijd 
enige substantie hebben. Een vraag is ook bij wie de gegevens voor de indicatoren 
verzameld moeten worden, gebeurt dat bij de kinderen zelf, bij de instellingen voor 
onderwijs, opvang, sport en cultuur, bij de ouders? Een complicatie is dat activiteiten 
veelal op verschillende instellingen plaatsvinden. 
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8 Samenvatting en conclusies 
 
 
 
 
8.1 Achtergronden 
 
De hoeveelheid tijd die kinderen aan onderwijs-, opvang- en vrijetijdsactiviteiten 
besteden en de verdeling daarvan over de dag, de week en het jaar vormen al heel 
lang onderwerp van discussie. Variatie in de inrichting en invulling van de tijd heeft 
gevolgen voor de uiteenlopende betrokkenen, allereerst voor de kinderen zelf, maar 
daarnaast ook voor hun ouders, de school en leraren, en de instellingen voor opvang 
en vrijetijdsbesteding en de professionals en vrijwilligers die daar werkzaam zijn. 
Meestal lopen de belangen van de betrokkenen parallel, maar soms zijn ze ook tegen-
strijdig. Recentelijk is er sprake van een aantal ontwikkelingen op het gebied van de 
inrichting en invulling van de tijd. Gewezen kan bijvoorbeeld worden op de groeien-
de arbeidsparticipatie van vrouwen, de (daaraan gekoppelde) toegenomen vraag naar 
opvang, veranderingen in wet- en regelgeving, en de hoge vlucht die brede scholen 
hebben genomen. Er is echter nog niet zoveel bekend over wat nu de precieze effec-
ten zijn van al die verschillende varianten van tijdsbestedingen. En wat er bekend is, 
is bovendien vaak niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en alleen in ver-
snipperde vorm beschikbaar. Om die reden is er behoefte aan een overzichtsstudie, 
waarin datgene wat uit wetenschappelijk onderzoek bekend is op een systematische 
manier bij elkaar is gezet. Het doel van het onderhavige onderzoek was om via een 
internationale literatuurstudie zicht te krijgen op de effecten van de variatie in de 
besteding van tijd aan onderwijs, opvang en vrije tijd op de verschillende betrokke-
nen. 
 
 
8.2 Onderzoeksopzet 
 
Centraal in het onderzoek stonden kinderen in de basisschoolleeftijd in Nederland, 
België (Vlaanderen), Frankrijk, Engeland, Zweden, Noorwegen en de Verenigde 
Staten. De onderzoeksperiode had betrekking op de jaren vanaf 1990. Het accent lag 
op evaluatieve studies waarin op wetenschappelijke wijze en volgens gangbare me-
thodologisch standaarden effecten van variaties in tijden waren bepaald. In Figuur 8.1 
wordt het ordeningsoverzicht gepresenteerd dat de leidraad vormde voor de litera-
tuurstudie.  
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Figuur 8.1 – Schematisch overzicht ordening effecten 

   Landen 
Betrokkenen Subgroepen Effecten NL B Fr UK Zw N VS 
Kinderen  cognitief 

niet-cognitief 
       

Ouders  arbeidsparticipatie 
combineren arbeid-zorg 
tevredenheid 
ouderbetrokkenheid en -participatie 

       

School bestuur 
directie 
leraren 

tevredenheid 
werkbelasting 
overleg 

 

Opvang-  
instelling 

bestuur 
leidsters 

tevredenheid 
werkbelasting 

 

Instelling voor 
sport of cultuur 

begeleiders/ 
trainers 

tevredenheid 
werkbelasting 

       

 
 
8.3 Conclusies 
 
Een eerste constatering is dat er enorm veel over de uiteenlopende wijzen waarop 
vorm wordt gegeven aan de invulling van de dag, de week en het jaar is gepubliceerd. 
Een tweede, en voor het onderhavige onderzoek wellicht belangrijkere, conclusie 
luidt dat het vooral beschrijvende en opiniërende publicaties betreft. Empirisch evalu-
atie-onderzoek is betrekkelijk weinig verricht, en dat geldt in nog sterkere mate voor 
effectenonderzoek dat voldoet aan gangbare methodologische standaarden. Los van 
dit laatste moet ook worden geconstateerd dat verreweg het meeste onderzoek betrek-
king heeft op de Verenigde Staten; in West-Europese landen is maar weinig onder-
zoek op dit gebied uitgevoerd. Tevens is het zo dat het onderzoek zich concentreert 
op de cognitieve leeropbrengsten (i.c. taal- en rekenprestaties) bij leerlingen. Niet-
cognitieve opbrengsten (zoals attitudes en gedrag) bij leerlingen krijgen beduidend 
minder aandacht. Effecten voor andere betrokkenen zijn nauwelijks onderzocht. In 
een enkel onderzoek wordt aandacht besteed aan de gevolgen voor ouders, leraren of 
schoolleiders. Onderzoek naar de gevolgen voor de betrokkenen bij instellingen voor 
opvang, sport of cultuur is niet aangetroffen. 
 
Voor zover er onderzoek is verricht, kampt het vaak met methodologische problemen. 
Een daarvan betreft het feit dat er enerzijds veel overlap bestaat bij de uiteenlopende 
wijzen waarop vorm wordt gegeven aan de inrichting en invulling van de tijd. Ander-
zijds doet zich ook binnen elk van die varianten enorm veel variatie voor. Een en 
ander maakt het vaak lastig, zo niet onmogelijk, eenduidig effecten van een bepaalde 
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variant te isoleren. Een tweede punt betreft het feit dat er bij een aantal van de varian-
ten sprake is van vrijwillige deelname, en dat daardoor de motivatie een belangrijke 
rol kan spelen bij de uiteindelijke effecten. Een derde punt is dat wanneer alleen 
onderzoek zou zijn meegenomen dat voldoet aan de strenge eisen van evidence-based 
onderzoek, met name wat betreft random toewijzing, er nauwelijks studies zouden 
zijn overgebleven. In het onderhavige review is als het gaat om effecten bij kinderen 
daarom ook onderzoek meegenomen waarbij geen sprake is van random toewijzing. 
Wanneer het gaat om effecten bij andere betrokkenen zijn ook studies beschouwd 
waarin effecten zijn bepaald in termen van gevolgen. Gegeven deze aandachtspunten 
dienen de conclusies die hierna puntsgewijs worden getrokken met enige terughou-
dendheid te worden geïnterpreteerd. 
 
Naar de effecten van varianten van naschoolse programma’s is relatief veel onder-
zoek verricht, zeker binnen de VS. Dergelijke programma’s, waarbinnen een mix 
wordt aangeboden van onderwijs-, ontspannings- en culturele activiteiten, laten 
meestal kleine positieve effecten zien. De mate van succes is echter afhankelijk van 
een aantal belangrijke factoren. Meer tijd op zich is niet voldoende, er dient ook een 
(inhoudelijke) link te zijn met het reguliere onderwijs, de begeleiders dienen gekwali-
ficeerd te zijn (liefst leraren), en een meer individuele benadering lijkt effectiever. 
 
Vanwege het feit dat er grote verschillen zijn tussen brede scholen, zowel binnen als 
tussen de onderscheiden landen, is onderzoek naar effecten niet eenvoudig. Er is geen 
onderzoek gevonden dat aan de gangbare kwaliteitscriteria voldoet. Met name buiten-
lands onderzoek gaat niet verder dan een gegevensverzameling op projectniveau, met 
eventueel enkele kwalitatieve verdiepingen. Op grond daarvan zeggen de betrokkenen 
over het algemeen positieve effecten waar te nemen. Voor zover er wel grootschalig 
kwantitatief onderzoek is aangetroffen, was er daarbij geen waaruit een positief effect 
van de brede school kon worden afgeleid. 
 
Onderzoek naar het bioritme van basisschoolkinderen in relatie tot hun functioneren 
en leerprestaties is praktisch geheel afwezig. Een enkel onderzoek suggereert dat de 
beste leertijd voor leerlingen om met meer attentie en concentratie te werken tussen 
10 en 11.30 à 12 uur en tussen 14 en 16.30 uur ligt. Daarbij wordt wel opgemerkt dat 
andere dan biologische factoren minstens zo belangrijk zijn, zoals de specifieke ma-
nier van lesgeven van de leerkracht en het creëren van een omgeving die de prestaties 
van leerlingen gedurende de hele schooldag bevordert.  
 
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat kinderen uit de lagere sociaal-economische 
milieus er gedurende de daar drie maanden durende zomervakantie qua taal- en re-
kenvaardigheid op achteruitgaan. Voor Nederland is er geen overtuigend bewijs dat in 
de vakantie de verschillen tussen kinderen uit lagere en uit hogere milieus toenemen. 
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Wellicht heeft dit te maken met het gegeven dat de zomervakanties hier aanzienlijk 
korter duren. 
 
Een oplossing voor dit seizoenseffect waarvoor in de Verenigde Staren op grote 
schaal wordt gekozen bestaat uit de invoering van een meer evenwichtige jaarkalen-
der, waardoor het schooljaar met een lange zomervakantie wordt vervangen door drie 
of vier blokken waarin periodes van onderwijs steeds worden gevolgd door kortere 
vakanties. Onderzoek naar de gevolgen van een dergelijke meer evenwichtige school-
kalender laat in het algemeen positieve effecten zien op de prestaties van de kinderen, 
met name op die van kinderen uit achterstandssituaties. Voor het overige laten de 
bevindingen een gemengd beeld zien. Een andere oplossing bestaat uit uitbreiding 
van het aantal schooldagen via het aanbieden van remediërings- en verrijkingspro-
gramma’s en programma’s op het gebied van sport en cultuur gedurende de zomerva-
kantie. Hiernaar is nauwelijks onderzoek verricht; bovendien is de effectiviteit afhan-
kelijk van specifieke kenmerken van het programma en de kinderen die er aan 
deelnemen. 
 
Afsluitend kunnen nog twee aparte opties worden genoemd. Een eerste betreft het op 
jongere leeftijd in groep 1 starten van kinderen. Analyses uitgevoerd in één onder-
zoek liet zien dat wanneer achterstandsleerlingen op jongere leeftijd in groep 1 zou-
den instromen dit een positief effect op hun taal- en rekenprestaties zou hebben. Eén 
maand eerder zou al een effect hebben van 0,06 standaarddeviatie, bij beperkte extra 
kosten. Een tweede onderwerp betreft schakelklassen voor kinderen met taalachter-
standen. Onderzoeksresultaten lieten een gemengd beeld zien. Bij sommige leeftijds-
groepen leidden de schakelklassen op cognitief gebied tot meer leerwinst, bij andere 
leeftijdsgroepen niet. Bovendien waren de bevindingen op niet-cognitief gebied wis-
selend. Wel was het zo dat de verschillende betrokkenen in het algemeen positief 
waren. 
 
De bovenstaande bevindingen samenvattend luidt de belangrijkste constatering dat er 
vooralsnog nauwelijks harde conclusies getrokken kunnen worden over echt harde 
effecten van variatie in de inrichting van tijd en dat er daarom vooral dringend be-
hoefte is aan goed opgezet effectenonderzoek. Met de nodige terughoudendheid zou, 
wanneer het specifiek gaat om het verbeteren van de leerprestaties van de kinderen, 
wellicht kunnen worden geconcludeerd dat de mate van succes van de uiteenlopende 
varianten afhankelijk is van verschillende factoren. Niet alleen is substantieel meer 
tijd nodig, maar ook moet er bij de invulling daarvan voldoende samenhang zijn met 
het reguliere onderwijsprogramma, dienen de begeleiders hoog gekwalificeerd te zijn 
(bij voorkeur de eigen leraren), en lijkt een meer individuele benadering effectiever. 
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