
   
 
 

 

Auteurs: A. de Bruijn, I. Sincer, R. Turkeli, M. Meeter, M. Ehren 

 

November 2021 

 

 

 

 

 

Graag citeren als: 

Bruijn, A.G.M. de, Sincer, I., Turkeli, R., Meeter, M. Ehren, M.C.M.  (2021). Inhaal-en 

ondersteuningsprogramma’s om leerachterstanden te remediëren: theory of change aanvragen PO 

en VO uit de tweede tranche van de subsidieregeling i.v.m. COVID-19; rapportage deelstudie 1. 

Amsterdam: LEARN! onderzoeksinstuut Vrije Universiteit Amsterdam. 

 

Dit rapport bevat de bevindingen van deelstudie 1 (PO/SO) en deelstudie A (VO) –theory of change- 

uit het NRO-gefinancierde onderzoek naar inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020 – 2021 

COVID-19 

 

 

Theory of change inhaal-en ondersteuningsprogramma’s om 

leerachterstanden te remediëren: aanvragen PO en VO uit de 

tweede tranche van de subsidieregeling i.v.m. COVID-19 
DEELSTUDIE 1/A 



1 
 

Samenvatting 
Vraagstelling 

Scholen hebben verschillende redenen voor hun keuzes wat betreft inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s. In deze deelstudie is gekeken naar veelvoorkomende combinaties van 

programma’s, einddoelen, werkingsmechanismen en voorwaarden voor effectiviteit, om zo inzicht te 

krijgen in de theory of change die scholen hebben in hun keuze voor een bepaald programma: hoe 

verwachten scholen dat het geplande programma leidt tot het beoogde doel en welke condities 

moeten daarvoor aanwezig zijn?  

 

Methode 

Om de theory of change van scholen in kaart te brengen, is een vragenlijst verspreid onder scholen 

die subsidie hebben aangevraagd in tranche 2 van de subsidieregeling. Om de vragenlijst op te 

stellen zijn interviews afgenomen met voornamelijk personen in een leidinggevende functie. De 

interviews hebben telefonisch plaatsgevonden met 19 PO-scholen en 17 VO-scholen, waarin 

gevraagd werd naar hun theory of change. De vragen en antwoordcategorieën van de vragenlijst zijn 

opgesteld op basis van resultaten uit deze interviews (veelvoorkomende doelen, 

werkingsmechanismen en voorwaarden voor succes), in combinatie met een inventarisatie van 

subsidieaanvragen (Turkeli e.a., 2021). In de vragenlijst werd gevraagd naar het inhaal- en 

ondersteuningsprogramma dat op de school wordt aangeboden, de doelgroep, het beoogde doel, 

het verwachtingsmechanisme, en de voorwaarden voor succes. De resultaten van deze vragenlijst 

zijn voor elke sector afzonderlijk geanalyseerd. In het PO is de vragenlijst ingevuld door 214 

respondenten. In sommige gevallen gaven zij aan dat de programma’s op meerdere scholen zijn 

uitgezet; het totaal aantal BRIN-nummers waarover is gerapporteerd is 470. Voor het VO is de 

vragenlijst ingevuld door 69 respondenten. Net zoals in het PO hebben sommige aanvragers voor 

meerdere scholen gerapporteerd, omdat hun programma’s op meerdere vestigingen worden 

uitgevoerd. De resultaten hebben hierdoor betrekking op in totaal 94 scholen (BRIN-nummer op 

vestigingsniveau). 

 

Resultaten 

Ingezette programma’s 

De ingevulde vragenlijsten laten zien dat de meeste scholen (zowel PO als VO) extra ondersteuning 

organiseren voor leerlingen om achterstand in te halen, of (in het VO) ervoor te zorgen dat leerlingen 

kunnen doorstromen en/of hun diploma kunnen halen. Deze extra ondersteuning wordt onder of na 

schooltijd georganiseerd, waarbij in het VO veelal externe instanties worden ingezet die de 

ondersteuning in de vorm van bijlessen of huiswerkbegeleiding organiseren. In het PO gaat het om 

pre-teaching, remedial teaching, of het vrijspelen van de groepsleerkracht om met kleine groepjes of 

individuele leerlingen te werken en extra uitleg te geven.  

Scholen, met name in het PO, kiezen er vaak voor om de extra ondersteuning zoveel mogelijk in het 

reguliere programma te integreren (bijvoorbeeld voor, onder of direct na schooltijd) om deelname 

van leerlingen te garanderen en de ondersteuning zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het 

reguliere curriculum. Ook willen ze hiermee voorkomen dat deelnemende leerlingen worden 

gestigmatiseerd; leerlingen (en hun ouders) weten dan ook vaak niet dat ze deelnemen aan een 

‘inhaal- en ondersteuningsprogramma’.  

 

Doelen  

In het PO is de ondersteuning vooral bedoeld om leeruitkomsten in taal en rekenen te verbeteren en 

verdere achterstand te voorkomen, terwijl in het VO ook andere schoolse vakken worden benoemd. 
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In beide sectoren is de extra ondersteuning daarnaast soms ook bedoeld om het sociaal-emotioneel 

functioneren en welbevinden van leerlingen te verbeteren, en in sommige gevallen ook hun 

studievaardigheden.  

 

Combinaties van interventies 

Het organiseren van ‘extra’ ondersteuning’ gaat veelal gepaard met aanvullende interventies, zoals 

de aanschaf van extra materiaal om bijvoorbeeld (soms ook digitaal) onderwijs op maat te geven, of 

leerlingen spelenderwijs taal en/of rekenen te leren. Leerkrachten worden soms ook getraind in het 

gebruik van deze materialen.  

 

Voorwaarden voor en mechanismen van succes  

De meest voorkomende theory of change heeft betrekking op het aanbieden van extra 

ondersteuning, waarbij de aanvragers in PO en VO een relatief unaniem beeld schetsen van 

werkingsmechanismen en voorwaarden voor succes. Extra ondersteuning moet er toe leiden dat 

leerlingen achterstand inhalen of dat verdere achterstand wordt voorkomen doordat leerlingen ‘op 

maat’ extra uitleg, pre-teaching, remedial teaching, bijles, of huiswerkbegeleiding krijgen, in kleine 

groepjes of individueel. Deze ‘op maat’ ondersteuning zorgt ervoor dat hun motivatie toeneemt, dat 

zij de studiestof beter begrijpen en dat het contact met de leerkracht wordt hersteld wat als gevolg 

heeft dat leerlingen weer met de reguliere instructie mee kunnen doen. Dit moet er uiteindelijk voor 

zorgen dat ontstane achterstand wordt ingehaald of dat verdere achterstand wordt voorkomen.  

Als voorwaarde voor de effectiviteit van de extra ondersteuning noemen scholen de deskundigheid 

en beschikbaarheid van leerkrachten, motivatie en deelname van leerlingen (inclusief 

ouderbetrokkenheid om deelname te garanderen), en mogelijkheid tot fysiek onderwijs in de school 

of bij een extern instituut. Deze voorwaarden worden bij vrijwel alle programma’s genoemd.  

 

Spill-over effecten 

Hoewel de programma’s voor specifieke doelgroepen leerlingen met achterstand moeten worden 

ingezet, verwachten scholen een ‘spill-over effect’ op niet-deelnemende leerlingen. Een reguliere 

groep leerlingen moet bijvoorbeeld zelfstandig werken onder begeleiding van een assistent om de 

groepsleerkracht vrij te maken voor aanvullende uitleg en ondersteuning aan leerlingen met een 

achterstand. Of scholen verwachten dat het niveau van de hele groep leerlingen omhoog gaat 

wanneer leerlingen met een achterstand aanvullende ondersteuning krijgen, omdat zij daardoor 

beter bij de les kunnen aanhaken en de groepsleerkracht zijn/haar aandacht beter kan verdelen over 

alle leerlingen. Spill-over effecten worden ook verwacht wanneer het doel is om het welbevinden en 

sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen te verbeteren, aangezien dit positief bijdraagt aan 

het klasklimaat en de groepsdynamiek. Daar waar wordt ingezet op het professionaliseren van 

leerkrachten (bijvoorbeeld in digitaal lesgeven of differentiatie) profiteert ook de hele groep 

leerlingen. We hebben in de interviews en vragenlijst niet specifiek naar mogelijke spill-over effecten 

gevraagd waardoor deze voorbeelden niet uitputtend zijn.  
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1. Inleiding 
Om leerachterstanden - opgelopen door de Coronacrisis - in te halen, heeft het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap (OCW) een subsidieregeling uitgezet voor scholen en instellingen 

uit het primair onderwijs (PO), speciaal basisonderwijs (SBO), voortgezet onderwijs (VO), voortgezet 

speciaal onderwijs (VSO), speciaal onderwijs (SO), en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Deze 

subsidieregeling bestaat uit in totaal vijf aanvraagrondes, waarbij PO- en VO-scholen/instellingen een 

aanvraag in tranche 1, 2, 4 en 5 konden indienen. De aanvraagperiode voor het eerste tijdvak startte 

op 2 juni 2020. Aanvankelijk volgden de tijdvakken elkaar in tijd op, maar het ministerie van OC&W 

heeft uiteindelijk de activiteitenperiode voor alle tijdvakken verlengd tot 31 december 2021. De 

subsidieregeling gaat uit van een bedrag van € 900,- per leerling. Voor alle scholen mocht door het 

bevoegd gezag subsidie worden aangevraagd voor maximaal 10% van de leerlingen. Voor scholen 

met een positieve achterstandsscore in het kader van bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding 

mocht subsidie worden aangevraagd voor maximaal 20% van de dan ingeschreven leerlingen, zoals 

ook te lezen is in de subsidieregeling.  

Scholen waren vrij om zelf de inhaal- en ondersteuningsprogramma`s (vanaf nu inhaalprogramma`s) 

in te richten en om te bepalen welke leerlingen in aanmerking kwamen voor de extra ondersteuning, 

zolang deze bedoeld is voor leerlingen die door de schoolsluitingen behoefte hebben aan extra 

ondersteuning. Daarnaast mochten scholen een aanvraag indienen voor meerdere 

inhaalprogramma`s, en kunnen leerlingen deelnemen aan meerdere inhaalprogramma`s tegelijk.  Uit 

het overzicht van de subsidieaanvragen uit tranche 2 van het ministerie van OCW blijkt dat 3556 

aanvragen door het PO (waarvan 37%  door PO-scholen uit de G4 steden1 ) en SO en 392 door het VO 

zijn ingediend.  

Onze eerdere inventarisatie van aanvragen (Turkeli e.a., 2021) laat zien dat de meeste PO en SO-

scholen zich richten op opgelopen taal-en rekenachterstanden. VO-scholen richten zich vooral op de 

kernvakken (Engels, Nederlands en Wiskunde). De meeste PO en SO-scholen halen de gemiste 

leertijd van leerlingen in door extra ondersteuning/begeleiding tijdens (begeleiding tijdens 

zelfstandige werkmomenten) en na schooltijd (verlengde schooldag) aan te bieden en door aanschaf 

van nieuwe methoden/materialen (digitale oefensoftware). Binnen het VO wordt voornamelijk 

bijles/verlengde schooldag ingezet, gevolgd door huiswerkbegeleiding en examentraining. In alle 

sectoren is de voornaamste reden van de implementatie van inhaalprogramma`s om leerlingen te 

laten aanhaken bij de groep/reguliere les. Bij bijna driekwart van de VO-scholen ligt de uitvoering van 

inhaalprogramma`s in handen van zowel interne als externe professionals, terwijl bijna de helft van 

de PO- en SO-scholen de uitvoering overlaat aan interne professionals. 

Met een aanvullende vragenlijst hebben we vervolgens de theory of change achter deze interventies 

en beoogde uitkomsten in kaart gebracht: hoe verwachten scholen dat het geplande programma 

leidt tot verbetering in de beoogde uitkomsten en welke condities moeten daarvoor aanwezig zijn? 

De vragenlijst heeft tevens gediend om scholen waarvan de theory of change achter de interventies 

mogelijk ontbrak, te stimuleren om hun theory of change expliciet te maken. Dit rapport biedt een 

overzicht van de gerapporteerde theories of change en reflecteert op de mate waarin deze 

aannames realistisch, volledig en consistent zijn.  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043564/2020-11-25#Artikel7
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2. Methode 
Om een eerste idee te krijgen van de theory of change die scholen hanteren bij het door hun 

aangevraagde programma, is een semigestructureerd telefonisch interview afgenomen bij 

hoofdzakelijk schoolleiders of zorgcoördinatoren/intern begeleiders van 19 PO-scholen en 17 VO-

scholen. In dit interview werd gevraagd naar het op de school ingezette programma, het doel en de 

doelgroep die daarmee werden beoogd, het verwachte werkingsmechanisme, en de voorwaarden 

voor succes. De data van de interviews zijn geanalyseerd om veelvoorkomende doelen, 

werkingsmechanismen en voorwaarden voor succes te achterhalen. Deze resultaten, in combinatie 

met de resultaten van onze eerdere inventarisatie van aanvragen (Turkeli e.a., 2021), zijn gebruikt 

om een vragenlijst op te stellen om de theory of change van scholen in kaart te brengen.  

 

De vragenlijst (zie bijlage 1) bevatte de hierna genoemde vragen. Voor iedere vraag konden 

meerdere antwoordopties geselecteerd worden. 

1. Welk inhaal en ondersteuningsprogramma biedt de school? 

2. Voor welke groep/klas leerlingen? 

3. Wat is het beoogde doel van het programma? 

4. Waarom verwacht u dat het programma werkt? 

5. Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om het programma te laten werken? 

 

De vragenlijst is verstuurd naar contactpersonen van alle PO en VO-scholen met financiering voor 

een inhaalprogramma in het tweede tijdvak. Dit waren 1181 aanvragers in het PO, 85 in het SO, en 

686 in het VO.  

De resultaten van deze vragenlijst zijn voor elke sector afzonderlijk geanalyseerd. In het PO is de 

vragenlijst ingevuld door 214 respondenten. In sommige gevallen gaven zij aan dat de programma’s 

op meerdere scholen zijn uitgezet; het totaal aantal BRIN-nummers waarover is gerapporteerd is 

470. Voor het VO is de vragenlijst ingevuld door 69 respondenten. Net zoals in het PO hebben 

sommige aanvragers voor meerdere scholen gerapporteerd, omdat hun programma’s op meerdere 

vestigingen worden uitgevoerd. De resultaten hebben hierdoor betrekking op in totaal 94 scholen 

(BRIN-nummer op vestigingsniveau). 

In Bijlage 1 is de volledige vragenlijst, inclusief antwoordcategorieën, te vinden. Aan het einde van 

deze vragenlijst kregen respondenten ook hun theory of change te zien in onderstaand format 

(Figuur 1), waarbij ze de mogelijkheid hadden om daar wijzigingen in aan te brengen.  

 

Figuur 1. Format theory of change (terugkoppeling aan respondenten) 

 

Theory of change van school: AA 

Wij bieden ondersteuning aan de volgende doelgroepen: 
 

De ondersteuning bestaat 
uit: 
 

 De ondersteuning zorgt er 
voor dat: 
 

 De ondersteuning 
leidt naar 
verwachting tot de 
volgende resultaten: 
 

 

De ondersteuning is alleen succesvol onder de volgende voorwaarden: 
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3. Theory of change IOP primair onderwijs 
 

3.1 Resultaten interviews Theory of Change PO 
We interviewden 19 aanvragers (16 schoolleiders, 2 intern begeleiders en 1 kwaliteitsondersteuner) 
over de programma’s waarvoor zij subsidie ontvingen en hun assumpties over waarom deze 
programma’s tot beoogde doelen leiden, en onder welke condities. We hebben deze aanvragers 
geselecteerd op basis van het aangevraagd programma, om aannames te kunnen presenteren van 
zoveel mogelijk typen programma’s. 
 
Een eerste belangrijk resultaat uit de interviews is dat scholen niet altijd een duidelijke theory of 
change hanteren bij de aangevraagde programma’s. Aanvragers hebben helder voor ogen welk 
programma ze inzetten, met welk doel en wat de voorwaarden voor succes zijn, maar het 
onderliggende werkingsmechanisme blijft vaak onduidelijk. Dit blijkt uit het gegeven dat sommige 
aanvragers geen helder antwoord wisten te formuleren op de vraag ‘waarom denkt u dat dit 
programma zal werken om in de leerbehoefte van de leerlingen te voorzien?’ Een aantal van hen had 
wat tijd nodig bij het vinden van een antwoord op de vraag, anderen gaven een algemener antwoord 
gericht op het nut of het effect van het programma. Dit is een belangrijk resultaat voor de 
interpretatie van de resultaten van de vragenlijst, aangezien hieruit blijkt dat niet alle scholen even 
helder voor ogen hebben waarom hun programma het gewenste resultaat zal bereiken.  
 
Scholen beogen ook vaak meerdere doelen te bereiken met de aangeboden programma’s. Sommige 
scholen koppelen doelen aan specifieke programmaonderdelen, terwijl andere scholen verwachten 
dat de combinatie van programmaonderdelen meerdere doelen zal bereiken. Het inhalen en/of 
voorkomen van achterstanden wordt het meest genoemd als doel, vaak in combinatie met het 
verbeteren van sociaal-emotioneel vaardigheden. Einddoelen en werkingsmechanismen lopen veelal 
door elkaar. Sommige scholen zien het wegwerken/inhalen van achterstanden als einddoel, terwijl 
andere scholen dit noemen als werkingsmechanisme om nieuwe achterstanden te voorkomen. Bij 
sommige programma’s/programmaonderdelen wordt er geen mechanisme benoemd waarmee 
programma’s tot beoogde uitkomsten leiden.  
 
Veelvoorkomende voorwaarden voor de effectiviteit van programma’s zijn de beschikbaarheid van 
voldoende personeel, het bereiken van de ‘goede’ leerlingen (oftewel, het identificeren van 
leerlingen met achterstand die ook daadwerkelijk deelnemen), betrokkenheid van ouders (o.a. om 
deelname van leerlingen te garanderen, maar ook voor een stabiele thuissituatie), en de aansluiting 
bij het reguliere lesprogramma. Uit de volgende quote blijkt dat programma’s en 
programmaonderdelen niet geïsoleerd worden aangeboden, maar geïntegreerd in de bestaande 
schooldag: 
 
School A: Ja. Nou, in ieder geval, we proberen 't binnen de groep te doen in de momenten van 

zelfstandig werken waarin de rest van de klas aan de aan de slag is, neemt de leerkracht zelf tijd om 

kinderen apart te begeleiden. Daarnaast is de remedial teaching buiten de groep. We hebben nog 

steeds binnen onze school een aantal remedial teachers lopen die heel specifiek op een bepaald 

vakgebied kinderen kunnen begeleiden. En dat wordt dan ingezet buiten de groep. En daarnaast met 

Letterster; dat gebeurt ook met de inzet van ouders, omdat het programma ook gewoon thuis 

gebruikt kan en moet worden. 

 
Ook het fysiek aanbieden van programma’s (‘open zijn van de school’) geldt als een belangrijke 
voorwaarde. Deze voorwaarden zijn daarom opgenomen als antwoordcategorieën in de vragenlijst.  
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Een verwacht bijkomend effect van de programma’s is dat in sommige gevallen de extra 
ondersteuning ook ten goede zou kunnen komen aan niet-deelnemende leerlingen; een zogenaamd 
‘spill-over’-effect. Dit effect zou op verschillende manieren tot stand kunnen komen:  
 
School 5: Uhm, nou, in die zin hebben we voor rekenen wel, degene, de externe specialist zeg maar, 
die heeft wel een workshop gegeven aan het team, waarbij de eh dus de connectie hebben gelegd 
van haar aanpak, die efficiënt is, die leerkrachten dus ook in hun klas kunnen inzetten voor de rest, en 
waarbij we ook zeggen; nou, dat kan best volgend schooljaar nog een vervolg krijgen, dat we weer 
een workshop van haar inkopen omdat het natuurlijk gewoon kennis delen is ehm. Dus in die zin heeft 
het wel een mooi effect gekregen dat je ook ja, de efficiënte aanpak die zij soms kinderen aanleert; 
leerkrachten gaan dat nu ook doen in de klas. Ja, uiteindelijk een heel mooi stukje extra.. 
 
School 6: Jaa, dit programma komt ten goede aan de hele klas. Omdat we, nou ja die, naast de 
individuele aandacht ook de rest van de klas bij het proces betrekken. En dat kan ook, je kan het ook 
niet los van elkaar zien laat ik maar zeggen. 
 
Tabel 1 bevat de theories of change van de, zoals uit antwoorden op de vragenlijst bleek, meest 
voorkomende programma’s. Hierin hebben we de inzichten van scholen met vergelijkbare 
programma’s samen genomen. Door resultaten van meerdere scholen samen te nemen, schetsen we 
een completer beeld van de verwachtingen van waarom programma’s werken dan wanneer we 
theories of change van individuele scholen zouden presenteren. 
 
In de paragraaf hieronder zullen de resultaten van de interviews besproken worden per type 
programma.  
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Tabel 1. Samenvatting interviews theories of change PO 
 
Extra aanbod/ondersteuning onder of na schooltijd 
 

Programma Voorwaarde Mechanismen Doel 

3.1.1. Extra 
aanbod/ondersteuning 
onder schooltijd door 
eigen /externe 
leerkracht (waaronder 
aanschaf extra 
materiaal en scholing 
leerkrachten)  

- Ouderbetrokkenheid 
- Fysiek aanbod (geen 

nieuwe schoolsluiting)  
- Aansluiting bij regulier 

programma 
- Beschikbaarheid 

personeel 
- Identificeren en 

bereiken juiste 
leerlingen 

  

- Integratie in 
dagelijkse praktijk 

- Herstellen hiaten 
waardoor leerlingen 
beter kunnen 
aanhaken bij de klas 
en instructie beter 
volgen 

- Herstellen contact 
leerling-leerkracht 
(bij ondersteuning 
door eigen 
leerkracht) 

Leerprestaties 
verbeteren 

3.1.1. Extra 
aanbod/ondersteuning 
na schooltijd door 
eigen/externe 
leerkracht.  

- Beschikbaarheid 
personeel 

- Motivatie leerlingen 
om na schooltijd 
begeleiding te volgen 

- Aansluiting bij regulier 
programma 

Herstellen hiaten Leerprestaties 
verbeteren 

3.1.2. Sociaal-
emotionele training en 
ondersteuning  

- Fysiek aanbod (geen 
nieuwe schoolsluiting) 

- Aanbod onder 
schooltijd 

 
  

- Herstellen contact 
leerling-leerkracht  

- Herstellen contact 
tussen leerlingen 

- Verbeteren 
groepsdynamiek en 
samenwerking 
tussen leerlingen 

- Veiliger 
klassenklimaat 

- Versterken 
zelfvertrouwen 

- Sociaal-
emotioneel 
functioneren 
verbeteren 

 

3.1.3. Weekendschool - 
brede vorming en extra 
aanbod aan 
buitenschoolse 
activiteiten.  

- Deelname van 
leerlingen 

- Fysiek aanbod: 
doelgroep online niet 
te bereiken 

 
  

- Sociaal en cultureel 
kapitaal vergroten 

- Toekomstperspectie
f bieden door beter 
beeld van 
maatschappij en 
mogelijkheden 

- Nederlandse taal 
leren & 
woordenschat 
vergroten 

- Zelfvertrouwen 
vergroten 

- Algemene 
ontwikkeling 
en 
schoolprestatie
s in taal 

- Sociale 
ongelijkheid 
verkleinen 

- Beginniveau 
halen van 
doorstroom 
naar regulier 
PO 

Programma om ouders 
te ondersteunen bij 
leren leren 

- Betrokkenheid/kennis 
ouder 

Ouders helpen hun kind 
te ondersteunen bij 
huiswerk en 
thuisonderwijs 

Verbeteren 
leerprestaties en 
inperken 
achterstanden 
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3.1.1. Extra aanbod/ondersteuning onder of na schooltijd 
Het organiseren van extra aanbod en ondersteuning onder of na schooltijd, door de eigen leerkracht, 
een onderwijsassistent of andere collega (e.g. IB-er, RT-er) of door een externe instantie werd het 
meest genoemd door geïnterviewden. De aanvragers die deze ondersteuning noemden in de 
interviews (school 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18 en 19), verwachten hiermee opgelopen 
leerachterstanden in te halen (of ‘de groeilijn te herstellen’), met name voor taal en rekenen, maar 
mogelijk ook nieuwe achterstanden te voorkomen. Daarbij wordt bijvoorbeeld genoemd dat er een 
‘steviger fundament’ wordt aangebracht waarop leerlingen kunnen voortbouwen, dat ervoor 
gezorgd wordt dat leerlingen weer beter met de groep kunnen meedoen en de reguliere instructie 
kunnen volgen, of dat het contact tussen leerlingen en leerkracht hersteld wordt.  
 
Programma’s die inzetten op extra ondersteuning bestaan uit pre-teaching, remedial teaching, extra 
herhaling van de instructie, meer individuele begeleiding of begeleiding in kleine groepjes, tijdens 
en/of na schooltijd, waarbij de financiering soms wordt ingezet voor assistenten die de hele groep 
onder hun hoede nemen terwijl de reguliere leerkracht met individuele of kleine groepjes leerlingen 
werkt. Soms wordt ook de aanstelling van de groepsleerkracht tijdelijk uitgebreid om extra 
ondersteuning te geven. In school 5 en 17 en 19 worden er extra materialen (o.a. methode Connect 
en Letterster) aangeschaft voor het aanbieden van deze ondersteuning, waarbij school 17 verwacht 
dat de extra ondersteuning ook het leesplezier van leerlingen bevordert en daarmee de 
leesvaardigheid.  
 
De voorwaarden waaronder de extra ondersteuning verwacht wordt effectief te zijn, zijn het 
openblijven van de school zodat ondersteuning fysiek kan worden aangeboden (school 3, 5, 7, 8, 14, 
16, 18 en 19), het bereiken van leerlingen met achterstand (school 1 en 3, 7), integratie in/aansluiting 
bij de dagelijkse lessen (school 1, 12), ouderbetrokkenheid (school 6, 3, 12, 14), motivatie van 
leerlingen om na schooltijd ondersteuning te volgen (school 6), en beschikbaarheid van personeel 
(school 7, 12, 18). Andere programma’s die worden aangeboden, zetten bijvoorbeeld in op extra 
ondersteuning voor groep 8 om vragen te beantwoorden en hen beter voor te bereiden op de 
doorstroom naar het VO (school 3). In school 4 worden individuele coaching-gesprekken 
georganiseerd met leerlingen om het contact tussen leerling en leerkracht te herstellen om daarmee 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te verbeteren. 
 
Onderstaande quotes geven een beeld van waarom scholen verwachten dat extra ondersteuning 
effectief is. Uit deze quotes blijkt dat scholen met name het aanbod op maat als effectief inschatten. 
 
School C: Omdat we goed hebben gekeken naar wat, welke doelen moeten de kinderen beheersen 

voordat ze verder kunnen. En we hebben ook naar de individuele leerlingen gekeken, elk kind heeft 

natuurlijk iets anders nodig. Dus we hebben het programma zo vormgegeven dat het aansluit bij wat 

kinderen nodig hebben, dus daarom denk ik dat het gaat werken. 

School D: En door eh het juist op maat eh aan te bieden en de verbinding te maken, krijgen kinderen 

weer aansluiting. 

School E: Nou, ja, ten aanzien van lezen, ja, hebben we ook gekeken naar: wat helpt nu bij zwakke 

lezers? Hè? Of kinderen die uh uhmm een achterstand hebben opgelopen. Ja, dat is toch veel 

doelgerichte individuele begeleiding, extra kilometers maken, veel herhaling. Dus dat is wat deze 

leerlingen ook aangeboden krijgen. 

Aanschaf extra materiaal 



10 
 

De extra ondersteuning onder of na schooltijd wordt soms ook gecombineerd met de aankoop van 
nieuwe materialen, vandaar dat we de aanschaf van extra materiaal in de tabel onder ‘extra 
instructie’ geplaatst hebben. Deze materialen (bijvoorbeeld school 4: rekenmappen en rekenspellen, 
school 9: de methoden ‘Letterster’ en ‘Met sprongen vooruit’, school 16: Bareka rekenmuurtjes) 
worden in een aantal gevallen gebruikt om extra ondersteuning onder of na schooltijd te geven ten 
bate van het wegwerken van leerachterstanden (zoals hiervoor beschreven, zie school 4). Andere 
scholen bieden deze methoden aan om specifieke consequenties van de schoolsluitingen te 
adresseren, zoals gedragsproblemen en problemen in het sociaal-emotioneel functioneren van 
leerlingen (school 2: trainingsprogramma ‘De Sprong’ voor 9-jarigen; school 3: gezelschapsspellen, 
school 14 en school 18: ‘Rots en Water’). Deze programma’s verbeteren naar verwachting niet alleen 
het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen (bijvoorbeeld hun zelfvertrouwen en de 
samenwerking/interactie met andere leerlingen), maar daarmee ook het klasklimaat en de 
groepsdynamiek in de klas. Een school (school 15) heeft Chromebooks aangeschaft voor leerlingen 
uit achterstandsmilieus en verwacht daarmee de toegang tot effectief thuisonderwijs te verbeteren, 
en zo leerachterstanden weg te werken. 
 
Scholen noemen vergelijkbare condities voor de effectiviteit van de inzet van deze materialen als 
hiervoor bij extra ondersteuning onder en na schooltijd genoemd worden: de school moet open zijn 
voor het fysiek aanbieden van de materialen, welwillendheid van ouders en de beschikbaarheid en 
expertise van leerkrachten (bij het gebruik van het materiaal). School 7 noemt ook de mogelijkheid 
voor het continueren van het gebruik van de materialen na het aflopen van de subsidie.  
 
Scholing leerkrachten 
Scholing van leerkrachten vindt veelal plaats als onderdeel van de aanschaf van extra materialen, 
vandaar dat we de aanschaf van extra materiaal in de tabel onder ‘extra instructie’ geplaatst hebben 
(bijv. school 9, die aanvullend op de aanschaf van extra materialen een training voor leerkrachten 
organiseert zodat zij leren hoe ze de materialen effectief kunnen inzetten om leerachterstanden weg 
te werken). Door school 13 wordt de scholing van leerkrachten als apart programma genoemd. In 
deze school worden leerkrachten geschoold in co-teaching met als doel het vergroten van de 
expertise van leerkrachten in het geven van (fysiek)  rekenonderwijs. De volgende quote laat zien 
hoe professionalisering wordt ingezet: 
 
School B: (…) Maar rekenen vonden we de achterstanden wel zo groot dat we daarvoor uh extern 

expertise hebben ingevlogen en dat is in de vorm van PIOS, expertisecentrum PIOS. En uhm, die 

begeleidt ons zowel individuele leerlingen die achterstand hebben opgelopen, maar wij hebben 

specifiek bij dit programma ook gekozen van ja, je kan de leerlingen gaan begeleiden maar eigenlijk 

moet de expertise naar de leerkracht. Dus wij hebben, onderdeel van dit programma is om eh, nou de 

leerkrachten nog effectiever rekenonderwijs nou ja, te scholen daarin. En een van de vormen is de co-

teaching. Dus iemand van het expertisecentrum PIOS die geeft de les en de leerkracht kijkt er naar en 

andersom: de leraar geeft de les en iemand van het expertisecentrum geeft daar gelijk directe 

feedback op. 

3.1.2. Sociaal-emotionele training en ondersteuning  

Sociaal-emotionele training is divers en bestaat uit gestructureerde programma’s (soms aangeboden 

door externen), individuele begeleiding en gesprekken met bijvoorbeeld de eigen leerkracht. Deze 

trainingen en ondersteuning moeten het sociaal-emotioneel functioneren, het zelfvertrouwen en de 

studievaardigheden van leerlingen verbeteren, en daarmee ook het klimaat in de klas (minder 

verstorende gedragsproblemen) en het contact tussen leerling en leerkracht. Voor al deze 

programma’s verwachten de meeste respondenten dat ze effectief zijn wanneer de ondersteuning in 

de school (fysiek op locatie) en onder schooltijd kan worden aangeboden.  
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3.1.3. Weekendschool/zomerschool 

School 1 en school 10 bieden respectievelijk een zomerschool en weekendschool aan. In het eerste 

geval verwachten de school met de zomerschool de studievaarheden van leerlingen te verbeteren. 

De weekendschool is vooral gericht op anderstalige leerlingen, die een breed aanbod aan 

buitenschoolse activiteiten aangeboden krijgen. Dat aanbod is bedoeld om hun taal en woordenschat 

te verbeteren, maar ook om sociaal en cultureel kapitaal te vergroten om daarmee hun 

toekomstperspectief en doorstroom naar het reguliere basisonderwijs te verbeteren. Deelname van 

leerlingen en fysiek aanbod worden als voorwaarden genoemd voor de effectiviteit van deze 

programma’s.  

 

Vergelijkbaar met een zomer-/weekendschool organiseert school 11 excursies om leerlingen te 

introduceren aan verschillende beroepen, om hen daarmee een toekomstperspectief te bieden en 

om hun zelfvertrouwen en algemene ontwikkeling te verbeteren. Voorwaarden voor het succes van 

dit programma zijn volgens de aanvrager, dat leerlingen daadwerkelijk deelnemen, excursies niet 

hoeven te worden geannuleerd en dat het programma kan worden voortgezet na het aflopen van de 

subsidie.  

 

3.2 Resultaten vragenlijst Theory of Change PO 
Een belangrijke constatering in de analyse van de resultaten van de vragenlijst, overeenkomstig met 

de bevindingen uit de interviews, is dat de rapportage van geïmplementeerde programma’s veelal 

niet overeenkomt met de programma’s die scholen in de subsidieaanvraag hebben opgegeven. In de 

vragenlijst benoemen scholen veelal meerdere programma’s (bijvoorbeeld combinaties van 

ondersteuning onder en na schooltijd, voor meerdere vakken en doelgroepen, en aanvullende 

training op studievaardigheden of welbevinden), die in sommige gevallen ook op andere scholen (die 

niet in de aanvraag waren genoemd) zijn ingezet. In tegenstelling tot het beeld dat in de 

subsidieaanvragen wordt geschetst, is er in de praktijk dus niet altijd sprake van unieke inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s voor één school en voor één unieke doelgroep met achterstanden, 

maar een veelheid aan combinaties van ondersteuning die vaak geïntegreerd in het reguliere 

onderwijs worden aangeboden en afwijken van de ondersteuning waarvoor subsidie is aangevraagd. 

Hierdoor is het lastig om een concrete omschrijving te geven van het ‘programma’ dat op een school 

draait, waardoor we dus ook geen unieke theory of change kunnen presenteren voor de veelheid aan 

vormen van ondersteuning. Om toch een beeld te geven van de aannames van scholen over hoe en 

waarom de ondersteuning werkt, presenteren we een samenvattend beeld van de door scholen 

genoemde mechanismen, condities, doelen en doelgroepen.  

 

In de onderstaande paragrafen worden de resultaten uit de vragenlijst gepresenteerd, uitgesplitst 

naar programma, doelgroep, doel, mechanisme (intermediair doel), en voorwaarden voor succes. Bij 

alle vragen konden scholen meerdere opties selecteren. De meeste scholen hebben meerdere 

antwoorden geselecteerd, vandaar dat het totaal in de figuren optelt tot een groter aantal dan het 

aantal scholen die de vragenlijst heeft ingevuld. In de figuren wordt het aantal scholen 

gepresenteerd die een optie als één van hun antwoorden gekozen heeft (in blauw) en het aantal 

scholen die slechts voor één optie gekozen heeft (in oranje). Hierbij valt op te merken dat vrijwel alle 

scholen meerdere antwoordopties geselecteerd hebben.  

  

3.2.1 Georganiseerde programma’s PO 
 Aantal 

scholen 
Percentage 
scholen 
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Vakinhoudelijke ondersteuning   

Extra vakinhoudelijke ondersteuning onder schooltijd door eigen personeel 122 57.0 

Extra vakinhoudelijke ondersteuning buiten schooltijd door eigen personeel 47 22.0 

Vakantieschool/weekendschool 9 4.2 

Digitaal aanbod vergroten 26 12.1 

Extra vakinhoudelijke ondersteuning onder schooltijd door externe(n) 85 4.0 

Extra vakinhoudelijke ondersteuning buiten schooltijd door externe(n) 42 19.6 

Aanschaf nieuwe methoden/nieuw materiaal 62 29.0 

 (Vaardigheids)trainingen   

Begeleiding van gedrag (individueel) 22 10.3 

Scholing/training van personeel gericht op digitalisering 5 2.3 

Scholing/training personeel (overig) 26 12.1 

Trainingen gericht op sociaal-emotioneel functioneren (vergroten motivatie 
en zelfvertrouwen, etc.) 

38 17.8 

Trainingen gericht op studievaardigheden 24 11.2 

Scholing/training van personeel gericht op differentiëren 9 4.2 

Totaal (vaardigheids)trainingen 124 58.0 

Voorbereiding arbeidsmarkt/loopbaanbegeleiding   

Netwerk experts/job coaches voor schoolcarrière en beroepsoriëntatie 1 4.7 

Stage-begeleiding 6 2.8 

Stage-aanbod 4 1.9 

(Branchegerichte) cursussen 2 0.9 

Totaal voorbereiding arbeidsmarkt/loopbaanbegeleiding 13  

Overig   

Sport/spel/naschoolse activiteiten 4 1.9 

Oudertraining 2 0.9 

Oudervoorlichting 8 3.7 

Totaal overig 14  

 

3.2.3 Doel 
In Figuur 2 hieronder wordt per doel gepresenteerd hoeveel scholen het desbetreffende doel 

geselecteerd hebben. De programma’s variëren naar beoogde doelen, waarbij het verbeteren van 

leeruitkomsten in taal/begrijpend lezen (totaal = 199; waarvan 23 scholen alleen taal/lezen als doel 

hebben – in oranje) of rekenen (totaal = 166; waarvan 11 scholen alleen rekenen als doel hebben) 

het meeste worden genoemd. De overige doelen werden vrijwel allemaal in combinatie met andere 

doelen genoemd (m.u.v. zelfvertrouwen en andere schoolvakken, welke door 2 scholen als specifiek 

doel werden geselecteerd). 

Figuur 2. Doelen die scholen hanteren bij de programma’s die ze inzetten.  
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Noot: Scholen konden meerdere doelen selecteren. Blauwe staven geven het aantal scholen weer dat het 

desbetreffende doel gekozen heeft als één van de doelen van hun programma(‘s), oranje staven geven het 

aantal scholen weer die het desbetreffende doel als enige doel gekozen heeft. 

3.2.4 Doelgroep 
De programma’s variëren naar doelgroep, waarbij vooral leerlingen vanaf groep 3 een programma 

aangeboden krijgen. Programma’s richten zich minder vaak op kleuters en zijn slechts beperkt op 

ouders en leerkrachten gericht. De meeste programma’s hebben een combinatie van doelgroepen; 

slechts enkele programma’s richten zich specifiek op één leerjaar of enkel op ouders/leerkrachten.  
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Figuur 3. Doelgroepen die scholen beogen te bereiken met de programma’s die ze inzetten. 

 

Noot: Scholen konden meerdere doelgroepen selecteren. Blauwe staven geven het aantal scholen weer dat het 

desbetreffende doelgroep gekozen heeft als één van de doelgroepen van hun programma(‘s), oranje staven 

geven het aantal scholen weer die de desbetreffende doelgroep als enige doelgroep gekozen heeft. 

3.2.5 Mechanisme 
Scholen hebben verschillende verwachtingen van hoe hun programma tot beoogde uitkomsten leidt, 

waarbij ‘gerichte persoonlijke aandacht en begeleiding’, ‘leerlingen kunnen de instructie van de 

leerkracht hierdoor beter volgen’; ‘het zelfvertrouwen van leerlingen verbeteren’ en ‘het 

welbevinden van leerlingen verbeteren’ het meest gekozen worden. Geen enkele school heeft voor 

de optie ‘geen verwachting’ gekozen. Voor het overzicht zijn alle opties die minder dan 40 keer 

geselecteerd zijn geschaard onder overig. Hieronder vallen onder andere ‘leerlingen leren 

structureren/plannen’, ‘voorbereiden vervolgopleiding’ en ‘motiverende werking 

toekomstperspectief’.  
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Figuur 4. Mechanismen waarmee scholen verwachten dat programma’s effect zullen bewerkstelligen.

 

Noot: Scholen konden meerdere mechanismen selecteren. Alle mechanismen die minder vaak dan 40x 

geselecteerd zijn, zijn geschaard onder ‘overig’.  

3.2.6 Conditie 
De door scholen geselecteerde condities waaronder programma’s tot de beoogde effecten leiden, 

variëren, waarbij ‘ondersteuning aanbieden onder schooltijd’, ‘deskundigheid personeel’, 

‘mogelijkheid tot fysiek onderwijs’, ‘motivatie van leerlingen’, en ‘beschikbaarheid voldoende 

personeel’ het meest worden aangekruist. Het merendeel van de scholen benoemt meerdere 

voorwaarden voor het succes van de programma’s. Slechts twee scholen geven geen voorwaarden 

voor succes aan.  
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Figuur 5. Condities die volgens scholen aanwezig moeten zijn om de effectiviteit van programma’s te 

garanderen. 
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4. Theory of change IOP voortgezet onderwijs 
 

4.1 Resultaten interviews Theory of Change VO 
We interviewden 17 aanvragers over de programma’s waarvoor zij subsidie ontvingen en hun 

assumpties over waarom deze programma’s tot beoogde doelen leiden, en onder welke condities. De 

aanvragers hebben we geselecteerd om zoveel mogelijk variatie te krijgen in het type aangevraagde 

programma, zodat we in onderstaand overzicht aannames kunnen presenteren voor alle typen 

aangevraagde programma’s. Van de 17 respondenten hebben 12 respondenten de functie als 

directeur/rector, 1 als schoolpsycholoog, 2 als beleidsmedewerker en 1 als afdelingsleider.  

 

Het aantal verschillende programmaonderdelen dat op een school wordt aangeboden is vaak groter 

dan in het PO (gemiddeld 3 per geïnterviewde VO-school en 2.2 per geïnterviewde PO-school). De 

theories of change zijn hierdoor vaak ook meer diffuus: niet alle aanvragers benoemen het 

mechanisme waarmee zij verwachten dat de programma’s of programmaonderdelen effectief zullen 

zijn, of ze benoemen een mechanisme dat slechts voor één programmaonderdeel geldt, terwijl ze 

meerdere programmaonderdelen hebben lopen.  

 

Overeenkomstig met het PO blijkt dus ook hier dat veel scholen geen duidelijke theory of change 

hanteren bij hun programma. Aanvragers hebben helder voor ogen welk programma ze inzetten, met 

welk doel en wat de voorwaarden voor succes zijn, maar het onderliggende werkingsmechanisme 

blijft vaak onduidelijk. Zo is het intermediair doel bij 20 inhaalprogramma`s die worden ingezet 

onduidelijk of ontbreekt het volledig. Dit is een belangrijk resultaat voor de interpretatie van de 

resultaten van de vragenlijst, aangezien hieruit blijkt dat niet alle scholen even helder voor ogen 

hebben waarom hun programma het gewenste resultaat zal bereiken. 

 

Veelvoorkomende voorwaarden voor de effectiviteit van programma’s zijn opnieuw het fysiek 

aanbieden van programma’s (openblijven van de school) en aanbod van het programma/deelname 

van leerlingen (geen uitval door ziekte). Ook beschikbaarheid en deskundigheid van personeel en 

motivatie van leerlingen worden meermaals genoemd. Daarnaast wordt samenwerking of 

ondersteuning door de eigen docent door enkele aanvragers genoemd.  

 

Net als bij PO hebben VO-scholen ook verwachtingen met betrekking tot spill-over-effecten. Volgens 

scholen treden die effecten op verschillende manieren op, zoals blijkt uit onderstaande quote: 

 

School 7: Daar ben ik van overtuigd. Ja, nou, omdat kijk, eh leerlingen zitten bij elkaar in de klas. De 

ene leerling krijgt dat ondersteuningsprogramma, je ziet toch ook dat leerlingen samen studeren. Dat 

je zegt: ja maar ik heb bij die extra uitleg heb ik zo en zo gekregen, die nemen dat mee. Ehm, wij 

hebben toen onze aanpak in de onderbouw, eh, bieden wij veel meer leerlingen, omdat ze dus gebruik 

maken van dat gepersonaliseerd leren met behulp van Numo, kunnen we bijna alle leerlingen 

bedienen in leerjaar 1. Ja, en dan hebben we dus alle leerlingen mee. 

 

In Tabel 2 hieronder vatten we de theories of change van de meest voorkomende programma’s 

samen, waarbij de inzichten van scholen met vergelijkbare programma’s samengenomen zijn. Dit 

levert een completer beeld op van waarom programma’s naar verwachting werken dan wanneer we 

theories of change van individuele scholen presenteren. 
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In de paragrafen hieronder zullen de resultaten van de interviews besproken worden per type 

programma.  

 
Tabel 2. Samenvatting interviews Theories of Change VO 
 

Interventie Voorwaarden Mechanismen Doel 

4.1.1. Extra 
ondersteuning in 
cognitieve vakken 
buiten schooltijd 
(door eigen 
leerkracht of 
externen, bijv. 
huiswerkinstituut)  

- Deelname leerlingen 
- Ouderbetrokkenheid 
- Hoog aanbod 

bijspijkerlessen 
- Aanbod programma 

(geen ziekte) 
- Bij inzet externen/ 

huiswerkinstituut: goede 
samenwerking met 
vakleerkracht en aanbod 
van meerdere 
aanpakken (beter 
aansluiten bij behoeften 
van leerlingen) 

- Leerlingen kunnen 
theorie beter 
verwerken 

- Verkleinen 
verschillen in de 
klas  

- Wegwerken 
achterstanden 
doordat leerlingen 
gerichte en 
individuele 
aandacht krijgen 

Leerprestaties 
over de hele linie 
verbeteren (en 
daarmee 
doorstroom) 

4.1.1. Extra 
ondersteuning in 
cognitieve vakken 
onder schooltijd 
door eigen personeel 
(preteaching) 
  

- Fysiek onderwijs 
mogelijk 

- Beschikbaarheid 
personeel (geen 
vervangers of uitval)  

- Toegankelijk maken 
studiestof 

- Wegwerken huidige 
achterstanden 
doordat leerlingen 
gerichte en 
individuele 
aandacht krijgen 

- Voorkomen nieuwe 
achterstanden 

Leerprestaties 
verbeteren in 
cognitieve vakken 
(en daarmee 
doorstroom) 

Bijspijkeren 
eindexamen-
leerlingen door 
huiswerkinstituut na 
schooltijd (zomer- of 
weekendschool) 
  
  

- Motivatie leerlingen 
(vrijwillige deelname) 

- Deskundige externe 
docenten 

- Fysiek onderwijs 
mogelijk 

- Inhalen 
achterstanden 
cognitieve vakken 
waardoor leerlingen 
ook weer mee 
kunnen doen aan 
klassikaal onderwijs 

- Verminderen 
faalangst voor 
examen 

Eindexamenresult
aten verbeteren 

Programma voor 
ondersteunen ‘leren 
leren’  
  
  
  

- Deelname leerlingen  
- Gevoel van urgentie bij 

leerlingen 
- Aanbod programma 

(geen ziekte) 
- Doorgang reguliere 

lessen (voorkomen 
nieuwe achterstanden) 

- Zelfregulatieve 
vaardigheden 
verbeteren 

- Leerlingen 
ondersteunen bij 
‘terugkomen in 
schoolritme’ 

Leerprestaties 
over de hele linie 
verbeteren, 
inclusief 
welbevinden (en 
daarmee 
doorstroom) 

Aanbod extra 
taallessen voor 

- Fysiek onderwijs - Aanbieden taalrijke 
omgeving waardoor 
leerlingen de 

Taalniveau van 
NT2-leerlingen 
verhogen 
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Interventie Voorwaarden Mechanismen Doel 

leerlingen met NT2-
achtergrond  
  
  
  

- Beschikbaar vervoer, 
zodat leerlingen bij de 
les aanwezig kunnen zijn 

Nederlandse taal 
leren en daardoor 
kunnen aansluiten 
bij reguliere lessen 

- Leerlingen oefenen 
met taal en maken 
verbinding met 
elkaar 

Programma voor 
welbevinden en 
sociaal-emotioneel 
functioneren  

- Fysiek onderwijs 
mogelijk 

- Beschikbaarheid 
personeel (geen 
vervangers of uitval) 

  
  

- Reduceren van 
stress 

- Ondersteuning van 
ontwikkeling 
sociaal-emotionele 
vaardigheden 

  

Verbeteren 
welbevinden en 
sociaal-
emotionele 
competenties van 
leerlingen  

Programma ‘Fitstyle’ 
gericht op sport en 
gezondheid: bij  

- Fysiek aanbod 
- Aanpak moet aansluiten 

bij doelgroep 
- Leerlingen zijn in 

verbinding met elkaar 

- Verhogen motivatie 
- Leerlingen bewegen 

meer 

Gezonde leefstijl 
bevorderen 
Sociaal-
emotioneel 
functioneren 
verbeteren 

 
4.1.1. Extra ondersteuning onder/buiten schooltijd door eigen personeel/externe instanties 

Extra ondersteuning wordt aangeboden in de vorm van bijspijkerlessen onder of na schooltijd (school 

1, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15), individuele ondersteuning/pre-teaching (school 6, 8, 10), 

coachingsgesprekken (school 7), huiswerkbegeleiding (school 9, 10, 16), of vakspreekuren op 

inschrijving (school 11). De ondersteuning wordt veelal door externen (bijvoorbeeld Lyceo) of door 

een stagiaire/LIO gegeven, maar in sommige gevallen ook door (of in combinatie met) de eigen 

vakleerkracht, afhankelijk van de beschikbaarheid van het eigen personeel of mogelijkheden om het 

eigen personeel vrij te spelen voor het geven van extra onderwijs. De inzet van externen wordt door 

sommige respondenten (school 16) als effectief gezien door de mogelijkheid om vanuit verschillende 

pedagogische perspectieven ondersteuning te bieden en beter aan te sluiten bij de leefwereld, 

wensen en behoeften van leerlingen. In tegenstelling tot in het PO, waar meerdere scholen extra 

ondersteuning combineerden met de aanschaf van nieuwe methoden, noemt alleen school 14 de 

aanschaf van aanvullend materiaal (Numo) als onderdeel van het aanbieden van extra 

ondersteuning. 

 

De ondersteuning is in veel gevallen gericht op het wegwerken van achterstanden of voorkomen van 

nieuwe achterstanden in cognitieve vakken, waarbij in een aantal gevallen specifiek taal en rekenen 

worden genoemd. Het verbeteren van studievaardigheden, motivatie om te leren en 

zelfregulatievaardigheden worden als bijkomend doelen genoemd, met name wanneer de extra 

ondersteuning leerlingen weer in het schoolse leer-ritme terugbrengt. Dat blijkt ook uit 

onderstaande quote: 

 

“Dus we willen leerlingen de mogelijkheid bieden om op verschillende niveaus eh hulp te krijgen. 

Gewoon bij het terugvinden van de regelmaat van het doen van je huiswerk, de regelmaat van weer 

naar school gaan en dingen moeten doen, eh want dat zijn ze voor een deel kwijt, omdat je heel 

makkelijk hè hebt kunnen duiken of met één of ander verhaal dingen niet hebt kunnen doen.” 
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Scholen verwachten dat individuele aandacht en gepersonaliseerd aanbod op maat ervoor zorgen 

dat extra ondersteuning leidt tot de beoogde doelen, zoals blijkt uit onderstaande quotes: 

 

 “Dus ehm, ja, het is heel gericht, het is individueel, dus ik verwacht eerlijk gezegd dat dat eh de beste 

aanpak is.” 

 

 “Kijk, ik denk dat, he; het gericht aandacht besteden aan zaken waar je op uitvalt of waar je 

achterstanden hebt opgelopen dat, hè, die gerichte aandacht altijd goed is. Ik denk dat het ook enorm 

helpt door heel gericht die aandacht te besteden in kleine groepen, he, zodat leerlingen daar ook veel 

meer uit kunnen halen, dus ik denk dat dat altijd zinvol is.” 

 

“Ehm en ze krijgen allemaal wel een soort van een basisprogramma aangeboden, van hoe plan je 

bijvoorbeeld. Ze moeten allemaal een planning maken. Die planning wordt ook gecontroleerd, ze 

worden overhoord, eh naar aanleiding van wat ze hebben geleerd is. Dus er zit wel een stukje 

vergelijkbare opbouw in eh per leerling, maar tegelijkertijd wordt ook per leerling gekeken van: hé, 

deze leerling heeft op dit gebied misschien wat meer aandacht nodig en de andere op dat gebied, dus 

ze krijgen wel hetzelfde programma in dezelfde ruimte eh en de nuances die zijn dan per leerling 

verschillend.” 

 

 “De eerste is dus de plannen van aanpak, dat is heel individueel gericht en je ziet dat sommige 

plannen van aanpak heel veel zitten bij bijvoorbeeld de kernvakken. Daar hebben we extra 

docentondersteuning nodig en dat is vooral individueel gericht. En het werkt omdat leerlingen zelf 

hun leerdoelen vaststellen, zelf zeggen hoe ze dat gaan aanpakken en zelf zeggen hoe ze getoetst 

willen worden en wanneer. Dus het eigenschap ligt bij de leerling en de begeleiding wordt gedaan 

door de docenten.” 

 

Uit volgende quote blijkt bovendien het belang van het gestructureerd aanbieden van de 

programma’s en het bieden van ruimte voor individuele begeleiding:  

 

“Ja, met het programma na schooltijd met de organisatie van buitenaf zie je dat leerlingen heel erg 

aan de ene kant geholpen worden met het wegwerken van achterstanden, dus je gaat verder terug in 

de tijd van de stof die niet beklijft is. En tegelijkertijd ga je daarmee ook aan de slag met het 

voorkomen van achterstanden en dat wordt tamelijk structureel ingezet, dus leerlingen hebben niet 

af en toe eens een uurtje maar gewoon iedere week op een vast moment zijn ze bezig met hetzelfde 

vak, waardoor er meer ruimte is om diep op de zaken in te gaan en de groepjes leerlingen die 

ondersteuning krijgen zijn natuurlijk klein”. 

 

De aangeboden ondersteuning varieert naar doelgroep (onderbouw, vooreindexamenjaar, 

eindexamenjaar) en daarmee ook de beoogde doelen: voor de onderbouw geldt vooral dat de extra 

ondersteuning moet leiden tot het beter toegankelijk maken van de studiestof (bijv. school 8, 15), 

het verkleinen van verschillen in de klas en het wegwerken van achterstanden waardoor het niveau 

van de hele groep omhoog kan gaan (wanneer leerkrachten minder aandacht aan ‘achterblijvers’ 

hoeven te besteden) (zie school 1, 4, 10, 13, 14, 15), en een betere doorstroom het volgende jaar. 

Voor het eindexamenjaar wordt vaak het voorbereiden op examens en het behalen van het diploma 

als doel benoemd (zie school 9, 10, 13, 14). In school 13 worden leerlingen hiertoe in het 

voorexamen-jaar ook extra getoetst.  
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Huiswerkbegeleiding op school of op een instituut wordt genoemd als een effectief middel om 

leerlingen in het schoolse ritme terug te krijgen, structuur en regelmaat te bieden, duidelijkere 

randvoorwaarden voor leren te scheppen en studievaardigheden te verbeteren, en daarmee 

achterstanden weg te werken of verdere achterstanden te voorkomen (school 10, 11, 15). 

In sommige gevallen is de extra ondersteuning ook gericht op het verbeteren van de kansen op de 

arbeidsmarkt (school 1) door leerlingen de mogelijkheid te geven branche-gerichte 

(praktijk)cursussen in te halen. Sommige scholen besteden in bijspijkerlessen of individuele 

coachingslessen aandacht aan het structureren van het eigen leren, om zo studievaardigheden 

(school 1) en het welbevinden en sociaal-emotioneel functioneren (school 7) te verbeteren.  

 

Voorwaarden voor de effectiviteit van de extra ondersteuning zijn: de deelname en motivatie van 

leerlingen (school 1, 4, 6, 9, 11), de mogelijkheid om het aanbod te realiseren met of door 

deskundige docenten (ook: geen uitval door ziekte van leerkrachten/externe aanbieders) (school 1, 

4, 6, 7, 10, 13), de mogelijkheid voor fysiek aanbod (school 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15). School 8 past de 

reguliere lestijden aan om te zorgen dat leerlingen kunnen deelnemen (aansluitend aan hun 

reguliere lesrooster). School 14 noemt als voorwaarde voor de effectiviteit van externe 

ondersteuning (door Lyceo) dat de eigen docent de regie houdt op het aanbod. In school 4 en 15 

heeft de extra ondersteuning een digitale component waarvoor –in school 15- ook laptops voor 

leerlingen worden aangeschaft. Aansluitend hierbij worden de vaardigheden van leerkrachten in 

online onderwijs als voorwaarde voor succes genoemd.  

 

Onderstaande quote is een mooie illustratie van de verschillende programmaonderdelen waarop 

scholen inzetten. Ook wordt uit deze quote duidelijk dat de keus voor externe ondersteuning veelal 

vanuit pragmatische overwegingen gemaakt wordt.  

 

 “Na ja, wij hebben een programma uitgewerkt langs een aantal lijnen; voor een deel is dat vooral 

ingestoken op de mogelijkheid, extra mogelijkheden om huiswerkbegeleiding te bieden binnen de 

school, dus aansluitend aan het normale lesprogramma. Ten tweede hebben we ingezet op 

vakgerichte bijlessen met name gericht op de kernvakken, Nederlands, Engels en Wiskunde. En als 

derde hebben wij ingezet op extra handen in de klas. En dat is dan met name in het vmbo in de 

praktijkgerichte vakken, omdat daar, ja, toch wel heel veel achterstanden zijn opgelopen, dus dat, 

nou gewoon op de vloer extra mensen zijn om leerlingen te begeleiden. En als vierde hebben we 

ingestoken op ondersteuning van voorbereiding op het schoolexamen. En dan met name ook de 

voorexamenklassen, om, ja, die leerlingen heel gericht te trainen voor schoolexamenonderdelen. En, 

ja dus die vier lijnen hebben wij uitgezet en dat hebben we eigenlijk allemaal uitgezet bij één 

organisatie, eh, dat betreft Lyceo uit Leiden. En ja, we hebben dat gedaan, of we hebben die vraag bij 

hun neergelegd, ja, omdat wij zelf gezien alle achterstanden die er opgelopen zijn, ja niet de 

bemensing hebben om dat goed weg te zetten. Want, ja, elke docent die je natuurlijk voor iets extra's 

inzet, kan ik niet voor de klas inzetten. Nou ja, dan kan je in de huidige situatie daar ook weer van 

alles over zeggen, maar zo zijn we erop ingestoken voor de zomervakantie.” 

 

Als een specifieke vorm van extra ondersteuning wordt in school 5 en 9 op zaterdag en in de vakantie 

extra ondersteuning georganiseerd voor eindexamenleerlingen om hen voor te bereiden op het 

eindexamen, bijvoorbeeld door ze bij te spijkeren in eindexamenstof, of door specifieke toetstraining 

te geven. Het doel van deze programma’s is om leerlingen te laten slagen voor het eindexamen en 

achterstanden weg te werken, waarbij fysiek aanbod en motivatie van leerlingen (gezien de 

vrijwilligheid van deelname) als belangrijke voorwaarden worden genoemd.  
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Programma’s voor ‘leren leren’, ‘NT2 taallessen’, welbevinden, en gezondheid  

In een aantal scholen worden ook programma’s georganiseerd (soms door externe instanties) gericht 

op ‘leren leren’, het verbeteren van taalvaardigheden en welbevinden van leerlingen, jobcoaching, 

NT2 taallessen of programma’s rondom sport. Sommige van deze programma’s zijn voor specifieke 

doelgroepen bedoeld, zoals leerlingen die nog niet aan het reguliere onderwijs deelnemen doordat 

zij de Nederlandse taal niet spreken, of VMBO-leerlingen die moeite hebben met het vinden van een 

stageplek of intensievere begeleiding op de werkplek nodig hebben.  

 

Bij programma’s gericht op leren leren worden het verkleinen van verschillen binnen de klas, het 

wegwerken van achterstanden en het laten doorstromen van leerlingen naar het volgende jaar door 

meerdere scholen als belangrijke (tussen)doelen genoemd. Er is nogal wat variatie in de insteek, 

doelen, voorwaarden en mechanisme van de programma’s voor leren leren, zoals blijkt uit de 

onderstaande quote: 

 “Het leren leren, we hebben in de onderbouw klas twee en drie de mentoren extra leren leren lessen 

laten geven. Dus we hebben een programma leren leren. Maar ik heb ook een expert, ja 

talentbegeleider noemen we die, op het gebied van executieve functies en dat gaat net iets verder 

eigenlijk.” 
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4.2 Resultaten vragenlijst Theory of Change VO 
 

4.2.1 Georganiseerde programma’s VO 
Het grootste deel van de scholen (93%) verzorgde een vorm van programma dat kon worden 

omschreven als vakinhoudelijke ondersteuning. Veel scholen verzorgden daarnaast 

vaardigheidstrainingen (72%). Een kleiner deel had een programma gericht op de arbeidsmarkt, of 

een dat niet in de andere categorieën viel zoals sport of huiswerkbegeleiding. 

 

 Aantal 
scholen 

Percentage 
scholen 

Type vakinhoudelijke ondersteuning   

Extra vakinhoudelijke ondersteuning buiten schooltijd door eigen 
personeel 34 47% 

Extra vakinhoudelijke ondersteuning buiten schooltijd door externe(n) 37 51% 
Extra vakinhoudelijke ondersteuning onder schooltijd door eigen 
personeel 36 50% 

Extra vakinhoudelijke ondersteuning onder schooltijd door externe(n) 25 35% 

Vakantieschool/weekendschool 15 21% 

Aanschaf nieuwe methoden/nieuw materiaal 11 15% 

Digitaal aanbod vergroten 10 14% 

Totaal vakinhoudelijk 67 93% 

Type (vaardigheids)trainingen   

Begeleiding van gedrag (individueel) 16 22% 

Examentraining 34 47% 

Scholing/training personeel (overig) 6 8% 

Scholing/training van personeel gericht op differentiëren 3 4% 

Scholing/training van personeel gericht op digitalisering 9 13% 
Trainingen gericht op sociaal-emotioneel functioneren (vergroten motivatie 
en zelfvertrouwen, etc.) 17 24% 

Trainingen gericht op studievaardigheden 28 39% 

Totaal trainingen 52 72% 

Type voorbereiding arbeidsmarkt/loopbaanbegeleiding   

(Branchegerichte) cursussen 3 4% 

Netwerk experts/job coaches voor schoolcarrière en beroepsoriëntatie 2 3% 

Stage-aanbod 6 9% 

Stage-begeleiding 6 9% 

Totaal arbeidsmarkt   

Type Overig   

extra inzet mentoraat, huiswerkbegeleiding 2 3% 

Ondersteuning op vakgebied 1 1% 

Oudervoorlichting 5 7% 

Peer tutoring 1 1% 

Sport/spel/naschoolse activiteiten 10 14% 

Totaal overig 18 25% 
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4.2.2 Doel 
Het verbeteren van leeruitkomsten in wiskunde/rekenen, Nederlands en andere exacte vakken zijn 

de meest voorkomende doelen, maar ook studievaardigheden, en uitkomsten in andere vakken 

(inclusief slaagkans op examens) worden vaak genoemd. 

 

 

4.2.3 Doelgroep 
De programma’s worden aangeboden aan leerlingen in alle leerjaren, maar vooral leerlingen in 

leerjaar 4; ouders en leerkrachten worden beperkt aangemerkt als doelgroep van de inhaal en 

ondersteuningsprogramma’s. 
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4.2.4 Mechanisme 
De respondenten verwachten dat de programma’s tot beoogde resultaten leiden door leerlingen 

beter op examens voor te bereiden en meer persoonlijke aandacht en begeleiding te geven, door de 

motivatie, het zelfvertrouwen en welbevinden van leerlingen te verbeteren, maar ook door ervoor te 

zorgen dat leerlingen de instructie van leerkrachten beter kunnen volgen en hun eigen leren beter 

leren structureren en plannen. De onderstaande figuur presenteert een overzicht van genoemde 

mechanismen, maar deze zijn specifiek voor geïmplementeerde programma’s. Een betere 

voorbereiding op examens is logischerwijs vooral relevant voor een programma dat is gericht op 

examentraining, en gericht op leerlingen in het eindexamenjaar. 

 

 

4.2.5 Conditie 
De respondenten identificeren een aantal condities die nodig zijn voor het slagen van de 

programma’s; vooral de motivatie van leerlingen, de mogelijkheid voor fysiek onderwijs en 

voldoende deskundig personeel worden als essentiële voorwaarden aangemerkt.  
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Bijlage 1. Vragenlijst Theory of Change 
 

Introductie 

Zoals u al eerder van ons heeft vernomen onderzoekt het LEARN! Instituut (Vrije Universiteit 

Amsterdam) hoe op scholen inhaal- en ondersteuningsprogramma’s worden opgezet, hoe ze 

uitpakken en of ze resultaat hebben. Dit doen we in opdracht van het ministerie van OC&W, in het 

kader van de IOP-subsidieregeling. We kunnen ons voorstellen dat u zelf ook benieuwd bent naar 

welke elementen van uw ondersteuning werkzaam zijn en waarom.  

Graag bieden we u daarom dit afwegingskader om voor uw programma(s) in kaart te brengen 

waarom u denkt dat het werkt, voor welke doelgroep en onder welke condities. Na het 

beantwoorden van de vragen krijgt u direct uw ‘theory of change’ in beeld. 

Dat helpt u voor de toekomst ook om goed onderbouwde keuzes te maken.  

 

Start de vragenlijst (7 minuten invultijd) 

 

Meer informatie nodig? Zie hieronder 

 

Wat hebben we tot nu toe onderzocht? 

In oktober 2020 startten we met een eerste inventarisatie van de aangevraagde programma’s. U 

kunt de eerste resultaten al vinden in dit blog: 

https://www.researchinstitutelearn.nl/professionals/inhaal-en-ondersteuningsprogrammas-in-het-

primair-en-voortgezet-onderwijs/  

 

De vragenlijst die we u in deze e-mail sturen, maakt deel uit van deze eerste deelstudie waarbij we 

1/3 van de basisscholen en alle middelbare scholen bevragen over de keuzes die zijn gemaakt. 

Daarnaast evalueren we de effecten van de programma’s op de leerresultaten en het welbevinden 

van leerlingen. Hiervoor bent al door ons benaderd: een keer om u aan te melden voor het 

leergroeiproject van NCO en een keer om een vragenlijst aan de ouders van uw leerlingen door te 

zetten als uw programma pas kortgeleden of nog niet was gestart. 

 

Wat vragen we van u? 

Daarnaast willen we graag van een grotere groep scholen in beeld brengen welke keuzes er zijn 

gemaakt en waarom. Die kennis delen we ook direct met u om uw eigen evaluatie en aansturing van 

de programma’s te ondersteunen. Nu, maar ook voor de toekomst wanneer er nieuwe financiering 

komt. De korte vragenlijst resulteert in een visueel overzicht van de door u gemaakte keuzes en 

voorwaarden voor succes (de ‘theory of change’). Dit overzicht, en die van andere scholen, kunnen u 

in de toekomst helpen bij het maken van keuzes om ondersteuning vorm te geven.  

 

Ook als u nog niet bent gestart met het ondersteuningsprogramma of als het programma al is 

afgelopen, vragen wij u om de vragenlijst in te vullen. Het gaat in deze vragenlijst om het achterhalen 

van de gemaakte keuzes bij de opzet van het ondersteuningsprogramma en de verwachtingen 

daarbij. Als u denkt dat deze vragenlijst beter door één van uw collega’s kan worden ingevuld dan 

vragen wij u deze vragenlijst naar de desbetreffende persoon door te sturen.  

 

Welke vragen kunt u verder nog van ons verwachten?  

https://www.researchinstitutelearn.nl/professionals/inhaal-en-ondersteuningsprogrammas-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs/
https://www.researchinstitutelearn.nl/professionals/inhaal-en-ondersteuningsprogrammas-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs/
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Als u deelneemt aan het onderzoek naar welbevinden, ontvangt u van ons na afloop van uw 

programma nog een vragenlijst om nogmaals aan ouders door te sturen. Tenslotte benaderen wij 

enkele scholen voor een meer gedetailleerd onderzoek naar de eigen programma’s.  

Waar en wanneer kunt u de resultaten van ons onderzoek vinden? 

We delen de resultaten van onze onderzoeken via www.researchinstitutelearn.nl. Daarnaast vindt u 

ook filmpjes op ons YouTube kanaal: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWvVte2uDKeNtYbycq5ttB1viWT2aZqk8  

 

Vanaf april 2021 vindt u hier een overzicht van de studie met alle tussentijdse rapportages. Op 9 juni 

2021 organiseren we bovendien een congres over onderwijskansen na corona: hier presenteren we 

onder andere de resultaten van deze studie en geven we inzicht in wat we uit onderzoek weten over 

effectieve interventies. Als u interesse heeft, kunt u mailen naar inhaal.fgb@vu.nl.  

 

Alvast hartelijk dank voor het invullen!  

  

Onderzoeksteam LEARN! Instituut 

 

 

 

http://www.researchinstitutelearn.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWvVte2uDKeNtYbycq5ttB1viWT2aZqk8
mailto:inhaal.fgb@vu.nl
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Vragenlijst Theory of Change 

 

1. In welke sector werkt u?  

 PO 

 VO 

 

2. Wat is uw functie? 

 Schoolleider/(vestigings)directeur 

 Adjunct directeur 

 Beleidsmedewerker 

 Teamleider 

 Leerkracht 

 Intern begeleider/zorgcoördinator 

 Orthopedagoog/psycholoog 

 Anders, namelijk: (entry) 
 

3. Heeft u voor meerdere scholen een aanvraag gedaan? 

 Ja 

 Nee  
 

4. Indien ja, vul hieronder het BRIN-vestigingsnummer in van de school waarvoor u deze vragenlijst 

invult. Als u het niet weet mag u ook de naam van de school met locatie (adres/plaats) invullen: 

[text entry] 

U heeft voor meerdere scholen een aanvraag gedaan. Als de programma’s verschillen per school, 

kiest u voor één van scholen.  

Deze vragenlijst gaat over uw keuzes en verwachtingen voor elk programma. U mag 1 programma 

kiezen. Heeft u subsidie aangevraagd voor meerdere programma’s voor verschillende doelgroepen 

(bijv. extra taallessen voor een kleine groep leerlingen en daarnaast de aanschaf van nieuwe 

materialen voor de hele middenbouw), dan vult u de vragenlijst dus in voor één van deze 

programma’s.  

(N.B. U kunt ervoor kiezen om aan het einde van de vragenlijst de vragenlijst nogmaals in te vullen 

voor een ander programma of voor een andere school, maar dat hoeft niet). 

5. Op welke school of scholen vindt het programma plaats waarvoor u deze vragenlijst in gaat 

vullen?  

Als meerdere scholen hetzelfde programma hebben, kunt u hieronder van al die scholen de 

BRINvestigingsnummers invullen. Als u het niet weet mag u ook de naam van de school met locatie 

(adres/plaats) invullen:  

[text entry] 

6. Welk programma biedt u leerlingen in het kader van de IOP-subsidieregeling? (met programma 

bedoelen we alle typen ondersteuning, activiteiten of interventies) 
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NB: Het is begrijpelijk dat de uitvoering van de interventie mogelijk verstoord is door de tweede 

schoolsluiting. Probeert u de vragenlijst alsnog zoveel mogelijk in te vullen voor het programma zoals 

u het oorspronkelijk beoogd had. Mocht u daar nog bepaalde opmerkingen over hebben, dan kunt u 

daarvoor het opmerkingenveld aan het einde van de vragenlijst gebruiken.  

 Extra ondersteuning/begeleiding (onder of na schooltijd) 

 Aanschaf nieuwe methoden (incl. externe begeleiding) 

 Vergroten ouderbetrokkenheid (inhoudelijk en bij voortgang leerling) 

 Succeservaringen laten opdoen 

 Gedrags-en communicatietrainingen leerlingen 

 Digitaal aanbod vergroten 

 Studievaardigheden aanleren 

 Sport/spel/naschoolse activiteiten 

 Vakantieschool 

 Overig 

7. Op welke doelgroepen richt deze ondersteuning zich? 

(kies alle antwoorden die van toepassing zijn; tick all that apply): 

PO 

 Leerlingen groep 1/2 

 Leerlingen groep 3 

 Leerlingen groep 4 

 Leerlingen groep 5 

 Leerlingen groep 6 

 Leerlingen groep 7 

 Leerlingen groep 8 

 Ouders 

 Leerkrachten/staf 

 Anders, namelijk… 
 

VO 

 Leerlingen jaar 1 

 Leerlingen jaar 2 

 Leerlingen jaar 3 

 Leerlingen jaar 4 

 Leerlingen jaar 5 

 Leerlingen jaar 6 

 Ouders 

 Leerkrachten/staf 

 Anders, namelijk… 
 

8. Wat is het uiteindelijke doel van deze ondersteuning?  

(kies alle antwoorden die van toepassing zijn; tick all that apply): 

PO 

 Verbeteren leeruitkomsten in rekenen 

 Verbeteren leeruitkomsten in taal/(begrijpend)lezen 
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 Verbeteren leeruitkomsten in andere schoolvakken 

 Verbeteren zelfvertrouwen 

 Bevorderen welbevinden  

 Verbeteren leerklimaat in de klas 

 Verbeteren motivatie 

 Verbeteren studievaardigheden 

 Vergroten concentratie en werkhouding (zowel in de klas als bij evt. thuiswerken) 

 Verbeteren digitale vaardigheden 

 Persoonsvorming/bredere ontwikkeling/maatschappelijke ontwikkeling 

 Professionalisering van leraren 

 Overgang van PO naar VO vergemakkelijken 

 Overig, namelijk 
 

VO 

 Verbeteren van leeruitkomsten in wiskunde/rekenen 

 Verbeteren leeruitkomsten overige exacte vakken 

 Verbeteren leeruitkomsten Nederlands 

 Verbeteren leeruitkomsten Engels 

 Verbeteren leeruitkomsten overige vreemde talen 

 Verbeteren leeruitkomsten overige vakken 

 Verbeteren zelfvertrouwen 

 Bevorderen welbevinden  

 Verbeteren leerklimaat in de klas 

 Verbeteren motivatie 

 Verbeteren studievaardigheden 

 Vergroten concentratie en werkhouding (zowel in de klas als voor huiswerk) 

 Verbeteren digitale vaardigheden 

 Persoonsvorming/bredere ontwikkeling/maatschappelijke ontwikkeling 

 Professionalisering van leraren 

 Voorbereiden op werk of vervolgopleiding 

 Stagemogelijkheden vergroten 

 Vergroten slagingskans eind-/schoolexamens 
 

9. Waarom verwacht u dat deze ondersteuning werkt?  

(kies alle antwoorden die van toepassing zijn; tick all that apply).  

Als voorbeeld: u richt zich op het verbeteren van leeruitkomsten voor taal en daarvoor zet u extra 

inhoudelijke ondersteuning in door het eigen personeel. U verwacht dat deze ondersteuning werkt, 

omdat leerlingen hierdoor de instructie van de leerkracht beter kunnen volgen, gerichte persoonlijke 

aandacht krijgen en evt. beter met klasgenoten samenwerken in de reguliere les.  

 Leerlingen de instructie van de leerkracht hierdoor beter kunnen volgen 

 Leerlingen hierdoor een betere relatie met de leerkracht krijgen 

 Leerlingen hierdoor beter met klasgenoten kunnen samenwerken in de reguliere les 

 Leerlingen hierdoor gerichte en persoonlijke aandacht/begeleiding krijgen 

 We hierdoor het uitvallen van reguliere leerkracht voorkomen 

 We hierdoor al bestaande gaten in de formatie vullen 

 We hierdoor achterwacht organiseren  
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 Hierdoor het thuisonderwijs (incl. online onderwijs) dat wordt begeleid door ouders verbetert  

 Hierdoor online/afstandsonderwijs dat wordt uitgevoerd door de leerkracht verbetert 

 Het leerklimaat in de klas hierdoor verbetert 

 Het zelfvertrouwen van leerlingen hierdoor verbetert  

 Het welbevinden van leerlingen hierdoor verbetert 

 De motivatie van leerlingen hierdoor verbetert 

 Leerlingen het eigen leren hierdoor meer structureren/beter plannen 

 Het de concentratie en werkhouding van leerlingen verbetert (in de klas en/of bij huiswerk) 

 Het een motiverende werking heeft als het gaat om toekomstperspectief en rolmodellen 

 We hierdoor leerlingen beter voorbereiden op school- en eindexamens 

 Het faalangst bij leerlingen wegneemt 

 We hiermee mogelijkheden in het opdoen van praktijkervaring vergroten 

 We de leerlingen hiermee voorbereiden op een vervolgopleiding/een boost geven aan hun 
schoolcarrière 

 Leerlingen hierdoor taalgevoel ontwikkelen 

 Overig, namelijk… (text entry) 

 Aanhaken bij de groep en reguliere les 

 Voorkomen burn-out van reguliere leerkracht 

 Formatie (bestaande tekorten, achterwacht) 

 Thuisonderwijs (incl. online) professionaliseren 

 Trainen leraren in het geven van afstandsonderwijs 

 Overgang van PO naar VO vergemakkelijken 

 Verbeteren leerklimaat in de klas 

 Stimuleren zelfvertrouwen en motivatie 

 Stimuleren studievaardigheden, werkhouding 
 
10. Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om de ondersteuning te laten werken?  

(kies alle antwoorden die van toepassing zijn; tick all that apply): 

 De school blijft open/er is mogelijkheid tot fysiek onderwijs 

 De ondersteuning kan onder schooltijd worden aangeboden 

 Deelname van leerlingen wordt verplicht gesteld (bijvoorbeeld door een contract met ouders, of 
door de verplichting te benoemen) 

 Ouders zijn voldoende betrokken 

 De ondersteuning wordt structureel ingezet in plaats van incidenteel (dus ook na beëindiging van 
subsidies van overheidswege) 

 De leerlingen zijn voldoende gemotiveerd tijdens deelname aan het programma 

 Beschikbaarheid voldoende personeel 

 Deskundigheid personeel 

 Overig, namelijk… 
 

Mocht u nog meer programma’s/interventies aanbieden en hier informatie over willen 

verschaffen, klik dan hieronder ‘ja’. Dan kunt u de vragenlijst nog een keer invullen (eventueel ook 

voor andere scholen).  

 Ja (when ‘ja’ is selected the respondent should be directed to a blank version of the 
questionnaire) 

 Nee  
 


