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Kansen voor kinderen

“The data provide clear guidelines for action… policy 

should acknowledge the power of the accident of birth. A 

child does not choose the family he or she is born into. But 

society can enrich the opportunities of disadvantaged 

children to flourish.” 

- James Heckman
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Overzicht

• Kenmerken van het Nederlandse onderwijssysteem

• Hoe groot zijn verschillen in ontwikkeling tussen groepen?

- Bevindingen op basis van Nederlandse data

• Effecten van de scholensluiting op kansengelijkheid

- Corona als vergrootglas
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Het Nederlandse onderwijssysteem
Voorschoolse voorzieningen (0-4)

- Kinderopvang: vanaf jonge leeftijd, relatief duur, niet universeel (KOT voor tweeverdieners), gebruik is vooral 

parttime

- Peuteropvang: vanaf 2/2,5 jaar, doelgroepenbeleid (VVE) en reguliere peuteropvang

- Sinds 2018 geharmoniseerd maar in de praktijk vaak nog een gesegregeerd systeem. Relatief hoge kwaliteit 

voorziening door extra investeringen

Basisscholen (4-12)

- Vrijheid van ouders (schoolkeuze) en van scholen (lumpsum, inzet middelen), belangrijke rol voor inspectie

- Redelijk sterk gesegregeerd; gecompenseerd via OAB middelen

- Scholen volgen ontwikkeling systematisch (LVS)

- Advies voor middelbare school: bindend schooladvies, kan naar boven bijgesteld worden obv eindtoets

Middelbare scholen (12-16/18)

- Vroege selectie (“early tracking”): verschillende niveaus vanaf leeftijd 12

- Leeftijd van selectie afhankelijk van de school: categorische scholen (VMBO / gymnasium) versus brede 

brugklassen

→ Algemeen principe in NL: “gecompenseerde segregatie” 4



Hoe groot zijn de verschillen?

Al op tweejarige leeftijd lopen
kinderen van laagopgeleide
ouders fors achter
(van Huizen, 2021)

Verschillen blijven redelijk
stabiel (maar: vergelijking
lastig)

https://esb.nu/blog/20062318/al-op-tweejarige-leeftijd-lopen-kinderen-van-laagopgeleide-ouders-fors-achter


Hoe groot zijn de verschillen?
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Kinderen met een 
migratieachtergrond lopen 
achterstand (bijna) volledig in. 

Maar: kinderen met een 
migratieachtergrond komen 
vaker uit gezinnen met een 
lage SES



Hoe groot zijn de verschillen?

7Bron: Lam, Ravesteijn en van de Kraats (2021) |CBS data



Hoe groot zijn de verschillen?
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Hoe groot zijn de verschillen?

9Bron: Lam, Ravesteijn en van de Kraats (2021) |CBS data

Grote verschillen 
tussen regio’s / 
buurten in 
kansengelijkheid

Interactieve kaart:

kansenkaart.nl

Kans op havo+ 
schooladvies, 
gegeven laag 
inkomen van 
ouders

https://kansenkaart.nl/
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Kansenongelijkheid en het schooladvies

Bron: IvhO (2019) | CBS data



Vroege selectie en kansenongelijkheid

Kinderen van laagopgeleide ouders krijgen een lager schooladvies dan kinderen van hoogopgeleide 

ouders, ook als ze dezelfde score hebben op de eindtoets

Andere verwachtingen van docenten? → kansengelijkheid

Kanttekeningen:

1. Schooladvies leidend sinds 2014/15

- Scholieren die ontevreden zijn: toets is de laatste kans op een hoger advies

- Scholieren die tevreden zijn (of vwo advies hebben): eindtoets is een “low stakes” test

→ verschil in scores is kleiner geworden!

2. Sinds 2014/15 maken minder scholen maken gebruik van de cito eindtoets. Hoe vergelijkbaar 

zijn de resultaten?

3. Eindtoets geen goed ijkpunt (meetfout / statistisch artefact). Corrigeren leerkrachten voor een 

onverwacht positieve uitslag? 11



Leervertraging is aanzienlijk; 

kinderen uit gezinnen met lage 

sociaaleconomische status blijven 

meer achter
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Leervertraging door corona

Bron: Haerlemans et al. (2021); https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/factsheets/

https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/factsheets/


Beleidsopties

• Investeren in de voorschoolse fase

• Betere start werkt door in de rest van de schoolloopbaan

→ gelijker speelveld

• De rol van scholen

• Kansrijke interventies? (NPO)

• Discussie schooladvies / eindtoets

• Latere selectie – brede brugklassen
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