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Samenvatting 

Inleiding 
Om leerachterstanden - opgelopen door de Coronacrisis - in te halen, zette het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap (OCW) in 2020 een subsidieregeling op voor o.a. scholen in het 
primair (PO), voortgezet (VO) en gespecialiseerd onderwijs (GO). Scholen kregen een bedrag van € 
900,- per deelnemende leerling, tot een maximum van 10% van de leerlingenpopulatie op de school 
(of 20% voor scholen met een groot aantal achterstandsleerlingen). Scholen waren vrij om zelf de 
inhaal- en ondersteuningsprogramma`s (vanaf nu inhaalprogramma`s) in te richten. Uiteindelijk heeft 
een meerderheid van de scholen in een van vijf tranches de subsidie aangevraagd.  

Het ministerie heeft aan LEARN! (Vrije Universiteit Amsterdam) en ROA (Universiteit Maastricht) 
gevraagd te onderzoeken of de inhaalprogramma’s inderdaad tot het inhalen van ontstane 
achterstanden leiden. Hiervoor hebben de instituten verschillende deelonderzoeken opgezet. Per 
deelonderzoek zijn eerder onderzoeksrapporten verschenen. Die worden in dit rapport samengevat, 
en overkoepelende conclusies gedeeld. Daarbij ligt de focus op PO, VO en GO. 

 
Methode 
Voor zowel PO als VO zijn vier deelonderzoeken opgezet. 
 
Beschrijving ingezette programma’s. De eerste deelstudie was gericht op het beschrijven van de 
inhaalprogramma’s die scholen in het PO en VO hadden opgezet. Hiervoor brachten we de 
aangevraagde programma’s in kaart naar type interventie (verlengde schooldag, herfstschool etc) en 
werkzame elementen zoals geïdentificeerd in een eerdere literatuurreview door ons team (duur, 
gekwalificeerde leerkracht etc). Vervolgens onderzochten we waarom scholen voor de aangevraagde 
interventies hebben gekozen, met welk doel en voor welke doelgroep en waarom ze verwachtten dat 
de interventies effect hebben; oftewel hun ‘theory of change’. Deze reconstrueerden we met 
telefonische semi-gestructureerde-interviews en een korte online vragenlijst bij een steekproef van 
scholen. 

Effecten op leergroei. De tweede deelstudie bestond uit een analyse naar de effecten van de 
inhaalprogramma’s op leerprestaties. Bij het PO is hierbij gebruik gemaakt van het Nationaal Cohort 
Onderzoek (NCO), een voorziening voor onderwijsonderzoek met minimale inspanning van scholen. 
Informatie over de aangeboden inhaalprogramma’s op schoolniveau koppelden we aan de 
individuele leerling-gegevens van het NCO, om een schatting te kunnen geven van de effecten van de 
inhaalprogramma’s op leerprestaties. Voor VO was dit niet mogelijk. Daarom is aan de scholen die 
mee deden aan de case studies (4e deelstudie hieronder) gevraagd om cijferbestanden waarmee het 
effect op leren van het programma kon worden schatten. De effecten per school zijn vervolgens 
samen genomen via meta-analyse. 

Effecten op sociaal-emotioneel welzijn. De derde deelstudie ging over de gevolgen van de 
programma’s voor het schoolwelbevinden, de motivatie voor school, het zelfvertrouwen en de 
sociale acceptatie van de deelnemende leerlingen. We namen een online vragenlijst af bij een 
steekproef van PO- en VO-scholen. Vragenlijsten werden verstuurd naar ouders voor het PO, en naar 
de leerlingen zelf voor VO. Ze werden verstuurd voorafgaand en na afloop van het programma, en 
werden ook verstuurd naar voor leerlingen die niet aan de programma’s hebben deelgenomen om 
het effect van de programma’s te kunnen vaststellen. 

Lessen uit case studies. In de laatste deelstudie hebben we voor een aantal scholen het 
inhaalprogramma in detail geanalyseerd als case studies. We interviewden schoolleiders, leraren, 
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leerlingen en uitvoerders van de inhaalprogramma’s. We bekeken in detail hun ‘theory of change’, en 
onderzochten werkzame en elementen en knelpunten van gekozen programma’s voor specifieke 
doelgroepen, in onze dataverzameling. 

 

Resultaten 

Beschrijving 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’. 

Voor scholen in het Caribisch gebied en scholen in het gespecialiseerde onderwijs waren aparte 
interviews en vragenlijsten opgezet. Hierbij bleek dat in beide settings het sociaal-emotioneel 
functioneren een belangrijke zorg was, maar de programma’s zich toch grotendeels op cognitieve 
uitkomsten richtten. In het geval van de scholen in het Caribisch gebied werd dit verklaard door het 
onvermogen om personeel te vinden voor andersoortige programma’s. 
 
Effecten op leergroei 
Om de effecten van de inhaalprogramma’s op leren te achterhalen werd de leergroei van 
deelnemers vergeleken met die van niet-deelnemers; daarbij voerden we een aantal controle-
analyses uit om te kunnen concluderen of eventuele verschillen inderdaad aan het programma lagen 
en niet aan andere verschillen tussen de groepen. In zowel PO als het VO liepen deelnemers achter 
op andere leerlingen bij de start van het programma, wat suggereert dat scholen succesvol waren in 
het selecteren van de leerlingen die een programma het meest nodig hadden. Hierbij moet wel 
opgemerkt worden dat deelnemers aan bijles in het VO weliswaar lager scoorden op dit vak dan 
andere leerlingen, maar bij meer dan de helft van de programma’s gemiddeld even goed scoorden 
op andere vakken – het waren dus niet zozeer algemeen zwakke leerlingen, maar leerlingen die op 
een specifiek vak een achterstand hadden. 

In beide sectoren kon een positief effect op leergroei worden gevonden, met daarnaast indicaties dat 
de effecten niet voor alle programma’s gelijk waren. Voor PO bleken programma’s die inzetten op 
remedial teaching (d.w.z., het inhalen van specifieke, al gedoceerde leerdoelen) betere resultaten 
haalden dan andere, meer algemene programma’s. In het VO vonden we een positief effect van 
vormen van bijles (programma’s gericht op het inhalen van achterstanden in een specifiek 
schoolvak), maar geen duidelijk effecten van andere interventies. 
 
Effecten op sociaal-emotioneel welzijn 
Effecten op sociaal-emotioneel welzijn en sociaal-emotionele vaardigheden werden uitgevraagd via 
vragenlijsten verspreid onder ouders (PO) of leerlingen (VO). We vonden dat deelnemers vooraf lager 
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scoorden op een aantal sociaal-emotionele variabelen dan niet-deelnemers, maar dat hier tijdens het 
programma geen duidelijke verandering in optrad. Dat suggereert geen duidelijk effect van het 
programma op sociaal-emotioneel welzijn of -vaardigheden. Hierbij moet wel opgemerkt dat door 
lage deelnemersaantallen het onderscheidingsvermogen laag was en we dus geen harde conclusies 
kunnen trekken.  

 
Lessen uit de case studies 
Achttien scholen zijn, met hun toestemming, nader onderzocht om in aanvullend case studie 
onderzoek.  De case studies zijn geanalyseerd op hoe verschillende betrokkenen over het programma 
dachten, en welke succesfactoren en knelpunten ze zagen. Kleine groepen, competente begeleiders, 
coherentie met de reguliere lessen, motivatie, en een uitwerking die aansloot bij het rooster van 
leerlingen werden het vaakst benoemd. Deze factoren sluiten goed aan bij wat uit de literatuur 
bekend is over effectiviteit van interventies gericht op het verhogen van leerprestaties. 

 
Conclusies 
Het onderzoek heeft sterke aanwijzingen opgeleverd dat de IOP-subsidie in het PO en VO 
grotendeels zijn doel heeft bereikt. De subsidie stelde scholen in staat om inhaalprogramma’s in te 
richten, wat ze massaal gedaan hebben. Een groot deel van deze programma’s hebben vervolgens 
leerachterstanden van de deelnemers helpen verkleinen. De subsidie is dus effectief gebleken. Of het 
efficiënt was, of efficiënter had gekund, is met de huidige gegevens niet te achterhalen. 
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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. Uiteindelijk 
heeft een meerderheid van de PO-scholen (rond 70%) en VO-scholen (rond 90%) in een van de 
tijdvakken subsidie aangevraagd. In het gespecialiseerde onderwijs (SO, SBO, VSO) heeft een kleinere 
groep een aanvraag ingediend (zo’n 20%; dit getal is echter met onzekerheid omgeven omdat veel 
scholen in het SO meerdere vestigingen hebben en het niet duidelijk is voor welke vestigingen wel en 
welke niet is aangevraagd).  

Tegelijk met de subsidieregeling heeft het ministerie ook een oproep gedaan voor het evalueren van 
de regeling. Deze is uitgezet via NRO. Voor de sectoren VVE/PO en VO hebben de instituten LEARN! 
(Vrije Universiteit) en ROA (Universiteit Maastricht) deze opdracht gekregen. Deze twee instituten 
hebben de evaluatie vormgegeven in vier deelstudies, die zich richten op een beschrijving van de 
programma’s zoals ze zijn uitgevoerd, een inschatting van de effecten op leerprestaties, en op 
effecten op sociaal-emotioneel vlak, en tenslotte een studie waarin de inhaalprogramma’s van een 
aantal scholen in detail zijn bestudeerd om er lessen uit te trekken voor de andere scholen. De 
resultaten van deze deelstudies zijn grotendeels al gepubliceerd. Hier vatten we de bevindingen 
samen, en trekken we er conclusies uit. 
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2 Methode 
Het onderzoek bestond voor zowel PO als VO uit vier deelonderzoeken. We vatten kort de methode 
van de vier deelonderzoeken samen 
 

2.1 Beschrijving ingezette inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 

We maakten allereerst een documentanalyse van de aanvraagformulieren. We hebben hiervoor de 
aanvragen gebruikt van de zgn. tweede tranche, een ronde aanvragen die begin september 2020 
moesten worden ingeleverd. In onze analyse brachten we de aangevraagde programma’s in kaart 
naar type interventie (verlengde schooldag, herfstschool etc) en werkzame elementen zoals 
geïdentificeerd in een door ons eerder afgeronde literatuurreview (duur, gekwalificeerde leerkracht 
etc, Kortekaas-Rijlaarsdam et al., 2020). 

Vervolgens bekeken we –in een tweede ronde dataverzameling- waarom scholen voor de 
aangevraagde interventies hebben gekozen, welke doelgroep en beoogde doelen ze voor ogen 
hadden en onder welke condities ze verwachtten dat de interventies effect hebben; oftewel de 
‘theory of change’ van de aangevraagde ondersteunings- en inhaalprogramma’s. 

Om deze theory of change van scholen in kaart te brengen, is een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst 
ontwikkelden we op basis van een serie telefonische interviews met de aanvragers van de subsidie 
voor de inhaal en ondersteuningsprogramma’s (19 PO; 17 VO). We hebben deze aanvragers 
geselecteerd op basis van het aangevraagd programma, om aannames te kunnen presenteren van 
zoveel mogelijk typen programma’s. 

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 et al., 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. De vragenlijst is 
gestuurd aan alle scholen die subsidie ontvingen in de tweede tranche. Het ging om 1181 aanvragen 
in het PO, 85 aanvragen in het SO, en 686 aanvragen in het VO. 

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). 

 

De scholen kregen,, na het invullen van de vragenlijst, hun theory of change gevisualiseerd in 
onderstaand format (Figuur 1), waarbij ze de mogelijkheid hadden om daar wijzigingen in aan te 
brengen.  

 
Figuur 1. Format van de terugkoppeling aan respondenten over hun theory of change, aan het eind van de 
vragenlijst) 
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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: 
 

 

2.2 Caribisch gebied en gespecialiseerd onderwijs 

In zowel het gespecialiseerde onderwijs als scholen in de Caribische gemeenten van Nederland 
(Bonaire, Saba, St Eustatius) weken de programma’s en context dermate af van die binnen het 
Europese deel van Nederland dat er aparte telefonische interviews zijn gehouden met 
vertegenwoordigers van de 12 scholen die een programma hadden aangevraagd. 

Ook voor scholen in het gespecialiseerde onderwijs (speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, 
voortgezet speciaal onderwijs) geldt dat de inhaalprogramma’s anders waren dan bij reguliere 
scholen. Hier werd een aparte vragenlijst naar contactpersonen gestuurd, die door 67 respondenten 
(84% van aangeschrevenen) werd ingevuld. 

 

2.3 Effecten programma’s op leeropbrengsten 

2.3.1 Leeropbrengsten in het PO 

Deelstudie 2 bestaat uit een kwantitatieve analyse naar de effecten van de inhaal en 
ondersteuningsprogramma’s op leerprestaties waarbij gebruik wordt gemaakt van data uit het 
Nationaal Cohort Onderzoek (NCO). Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een 
voorziening voor goed onderwijsonderzoek met minimale inspanning van scholen – bestaande uit 
álle PO – en VO-scholen in Nederland (m.u.v. het Caribisch Gebied). Data wordt overgebracht naar 
een beveiligde omgeving binnen het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), waar onderzoekers de 
data geanonimiseerd kunnen gebruiken voor studies. 

Vanaf schooljaar 2020-21 werd, wanneer scholen toestemming gaven, data uit hun 
leerlingvolgsystemen (LVS) aan het NCO toegevoegd. Wij vroegen alle scholen die in tranche 1 en 2 
van de subsidieregeling zijn gefinancierd om hiervoor toestemming te geven en bovendien een lijst 
te sturen, op AVG-conforme wijze, van de leerlingen die deelnamen aan de inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s. Deze werden geupload naar de CBS-omgeving, en gekoppeld aan de 
LVS-gegevens.  

De informatie over de aangeboden inhaalprogramma’s op schoolniveau uit de inventarisatie in 
deelstudie 1 koppelden we vervolgens ook aan de individuele leerling-gegevens van het NCO. 
Hierdoor was het mogelijk om, met inachtneming van de privacy van leerlingen, te onderzoeken of 
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inhaalprogramma’s een effect hadden op leergroei. Zie de technische toelichting (Haelermans et al., 
2021) voor een uitgebreidere beschrijving van de methode. 

Scholen die deelnamen kregen als tegenprestatie een kort rapport over de effectiviteit van de 
ondersteuningsprogramma’s op de eigen school. 

 

2.3.2 Leeropbrengsten in het VO 

VO-scholen bleken niet bijzonder happig op het meedoen aan het onderzoek naar 
inhaalprogramma’s. Na intensieve werving zijn 10 scholen bereid gevonden mee te doen, waarbij 
zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek naar het IOP van de school gebeurde. Voor de school 
werd vervolgens een schoolportret geschreven met daarin de bevindingen. Zestien programma’s op 
acht scholen konden worden onderworpen aan kwantitatieve analyses. Dit zijn alle acht grotere 
scholengemeenschappen met meerdere niveaus, waardoor de gegevens van zo’n 5000 leerlingen zijn 
geanalyseerd. 

Op elke VO-school wordt net wat anders omgegaan met toetsing, en ook de manier waarop cijfers 
worden opgeslagen verschilt van school tot school. Ook het IOP is per school verschillend, in 
vormgeving, doel, maar bijv. ook in wanneer het liep. Daarom is het onmogelijk om in één keer 
programma’s van verschillende scholen te analyseren met behulp van cijfers binnen de school. In 
plaats daarvan is elk programma apart geanalyseerd, waarna de gegevens via meta-analyse samen 
genomen zijn. 

Voor een meta-analyse moet een effectmaat worden gekozen die voor elk programma op elke school 
kan worden berekend. De hypothese die we wilden toetsen is dat deelnemende leerlingen aan een 
IOP meer groeiden, dankzij het programma, dan ze anders hadden gedaan. Hoe ze het anders 
hadden gedaan is echter niet meer vast te stellen. Daarom is er een vorm van vergelijking nodig, 
waarbij elke vergelijking op een andere manier problematisch is: 

1. Deelnemers vs niet-deelnemers: omdat aan een IOP maar een 10-20% van de leerlingen 
meedeed, kan gekeken worden of deelnemers hogere cijfers haalden na het programma 
dan voor, en of deze verandering groter is dan die van andere leerlingen. Deze 
vergelijking overschat het effect van het IOP: deelnemers werden, als het goed is, 
geselecteerd op hun lage prestaties, en alleen al regressie naar het gemiddelde zou voor 
hen tot een cijferverhoging moeten leiden. 

2. Deelnemers vs gematchte niet-deelnemers: het probleem van de eerste vergelijking zou 
verminderd kunnen worden door alleen te kijken naar die medeleerlingen die op wat 
voor manier dan ook vergelijkbaar zijn met de deelnemers. Dit bleek echter niet 
realiseerbaar, omdat maar weinig gegevens over leerlingen konden worden opgevraagd 
zonder tegen de AVG in te gaan. Wel kan er statistisch gecorrigeerd worden voor wat 
leerlingen wel onderscheidt van niet-leerlingen, namelijk dat ze vooraf aan het 
programma lagere cijfers hadden dan hun medeleerlingen. Het is echter onduidelijk of 
zulke statische controles niet meer bias introduceren dan ze tegen gaan. Dit suggereert 
dat het enkel als robuustheidsanalyse zou moeten worden ingezet als de eerste 
vergelijking een positief resultaat oplevert. 

3. Doelvak vs andere vakken: als een IOP zich richt op een bepaald vak, kan worden 
onderzocht of deelnemers specifiek op dit vak betere cijfers halen. Hierbij worden de 
leerlingen met zichzelf vergeleken: hun cijfer voor het vak waar het IOP is gericht, versus 
cijfers voor andere vakken van dezelfde leerling. Deze analyse overschat  het effect van 
het IOP weer, omdat een eventueel positief resultaat simpelweg verdringing kan zijn: de 
leerling richt zich met het IOP op vak X, waardoor automatisch minder tijd en aandacht 
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overblijft voor vakken Y en Z. De prestaties op vak X lijken vervolgens beter, maar dat is 
deels (of helemaal) omdat die voor vakken Y en Z dalen. 

Onze analyse-strategie bestond eruit eerst de vergelijkingen 1 en 3 te onderzoeken door de gegevens 
om te rekenen tot effectmaat Cohen’s d. Daarnaast hebben we gekeken in hoeverre deelnemers 
afweken van niet-deelnemers – de specificiteit van de programma’s. 

 

2.4 Effecten op sociaal-emotioneel welzijn 

De derde deelstudie gaat over de gevolgen van de programma’s voor het welbevinden, het 
zelfvertrouwen en de sociale competenties van de deelnemende leerlingen. Diverse longitudinale 
studies benadrukken het belang van sociaal-emotionele vaardigheden en positief welbevinden op 
school voor schoolsucces, ook al op jonge leeftijd. 

We namen een online vragenlijst af bij ouders van leerlingen van PO-scholen die een programma 
startten in de eerste maanden van 2021 of net waren gestart (maximaal 25% van het programma), 
en bij leerlingen van VO-scholen die in dezelfde periode startten. De vragenlijst werd twee keer 
verstuurd: een keer vooraf aan het programma, en een keer binnen twee weken na afloop van het 
programma of aan het eind van het schooljaar wanneer het programma werd verlengd naar het 
daaropvolgende schooljaar. De vragenlijst bestond uit gevalideerde deelvragenlijsten naar motivatie 
(IMI, McAuley et al., 1989), academisch zelfconcept (SDQ-II, Marsh, 1990; Van Bael, 2013; en CBSK 
schoolvaardigheden, Veerman et al., 2004), schoolwelbevinden (schoolvragenlijst, Smits & Vorst, 
2008), en sociale acceptatie (PRIMA, Vandenberghe et al., 2011). De vragenlijst werd verstuurd naar 
(ouders van) deelnemers aan de IOP en naar (ouders van) hun klas- en schoolgenoten die niet 
deelnamen. 

Uit privacy-overwegingen was het onmogelijk om ouders en leerlingen direct te contacteren. Dit 
gebeurde via scholen. Scholen ontvingen een link naar een vragenlijst die zij vervolgens 
doorstuurden naar ouders (PO) of leerlingen (VO). De lijst werd anoniem ingevuld. Om het mogelijk 
te maken om voor- en nametingen te koppelen werden drie vragen gesteld waarmee het overgrote 
deel van de metingen aan elkaar gekoppeld konden worden zonder dat de identiteit van de 
leerlingen bekend werd. Een uitgebreidere beschrijving van de methode is elders beschikbaar 
(Kortekaas-Rijlaarsdam et al., 2021). 

 

2.5 Case studies 

Tenslotte onderzochten we bij  de werkzame elementen en ‘theory of change’ van de inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s in meer detail. We gebruikten de inventarisatie in deelstudie 1 om een 
gestratificeerde steekproef te trekken van PO- en VO-scholen. Deze scholen bevroegen we in meer 
detail op hun ‘theory of change’, en onderzochten werkzame en elementen en knelpunten van 
gekozen programma’s voor specifieke doelgroepen, in onze dataverzameling.  

De specifieke dataverzameling hing af van de looptijd en duur van de programma’s in geselecteerde 
scholen, maar bestond in ieder geval uit interviews met de (school-) leiding en de uitvoerders van de 
programma’s vooraf, tijdens en na afloop van het programma. Ook werden deelnemende leerlingen 
geïnterviewd. Een vooraf gepland onderdeel was het doen van observaties in de les – dit bleek voor 
scholen echter niet acceptabel gezien de informed consent die ze hiervoor hadden moeten regelen 
van ouders en leerlingen.  
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Ook zonder dit element bleek werving van scholen bijzonder lastig. De geplande 10 PO- en 25 VO-
scholen bleken we daar terug te moeten schroeven tot achttien scholen in totaal (6 PO, 12 VO). 
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3 Analyse aangevraagde programma’s 

3.1 Aangevraagde programma’s en Theory of Change PO 

In eerste instantie is de inhoud van de aanvragen geanalyseerd. Hierover is eerder gerapporteerd 
(Turkeli et al., 2021). Bij het latere onderzoek naar theory of change ontdekten we dat hoe de 
geïmplementeerde programma’s beschreven 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 de subsidieaanvragen werd door de meeste scholen een inhaalprogramma 
beschreven voor een unieke doelgroep met achterstanden op één school. Uit de latere interviews en 
antwoorden voor de theory of change blijkt een veelheid aan combinaties van ondersteuning die 
vaak geïntegreerd in het reguliere onderwijs werden aangeboden en afwijken van de ondersteuning 
waarvoor subsidie is aangevraagd.  

In de onderstaande paragrafen worden de resultaten uit de vragenlijst gepresenteerd, aangezien 
deze tijdens of na het uitvoeren van het programma zijn uitgevoerd, in plaats van vooraf. De 
antwoorden over de inhaalprogramma’s zijn uitgesplitst naar soort 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.  

 

3.1.1 Georganiseerde programma’s PO 

Tabel 1 geeft het percentage scholen dat een bepaald soort programma heeft georganiseerd, de 
categorieën gebruikend van Turkeli et al (2021). Het meeste kwamen voor extra vakinhoudelijke 
ondersteuning door schoolpersoneel of externen, binnen of buiten schooltijd. Ook het aankopen van 
nieuwe lesmaterialen en trainingen gericht op sociaal-emotioneel functioneren kwamen relatief vaak 
voor. 65% van de basisscholen organiseerde de programma’s voor het eerst, terwijl 2% een bestaand 
programma voortzette en 33% bestaande programma’s uitbreidde. 

 

Tabel 1 Gecodeerde soort inhaalprogramma zoals beschreven in de interviews of vragenlijst voor theory of 
change (n scholen=214). 

 %  scholen 

Vakinhoudelijke ondersteuning  

Extra vakinhoudelijke ondersteuning onder schooltijd door eigen personeel 57 

Extra vakinhoudelijke ondersteuning buiten schooltijd door eigen personeel 22 

Vakantieschool/weekendschool 4 

Digitaal aanbod vergroten 12 

Extra vakinhoudelijke ondersteuning onder schooltijd door externe(n) 4 
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Extra vakinhoudelijke ondersteuning buiten schooltijd door externe(n) 20 

Aanschaf nieuwe methoden/nieuw materiaal 29 

 (Vaardigheids)trainingen  

Begeleiding van gedrag (individueel) 10 

Scholing/training van personeel gericht op digitalisering 2 

Scholing/training personeel (overig) 12 

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

18 

Trainingen gericht op studievaardigheden 11 

Scholing/training van personeel gericht op differentiëren 4 

Voorbereiding arbeidsmarkt/loopbaanbegeleiding  

Netwerk experts/job coaches voor schoolcarrière en beroepsoriëntatie 5 

Stage-begeleiding 3 

Stage-aanbod 2 

(Branchegerichte) cursussen 1 

Overig  

Sport/spel/naschoolse activiteiten 2 

Oudertraining 1 

Oudervoorlichting 4 

 

3.1.2 Doel 

In Figuur 2 wordt per doel het aantal basisscholen gegeven dat het desbetreffende doel geselecteerd 
heeft. 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) werden het meeste genoemd. De overige doelen werden vrijwel allemaal 
in combinatie met taal en/of rekenen 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. 

3.1.3 Doelgroep 

De programma’s varieerden 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.  

Figuur 3. Doelgroepen die PO-scholen beogen te bereiken met de ingezette programma’s. 
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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. 

 
 

3.1.4 Mechanismen 

Omdat scholen meestal meerdere programma’s hadden, meerdere doelen en meerdere 
doelgroepen, is het lastig om een unieke theory of change te destilleren 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. 

Uit de interviews bleek dat veel scholen geen 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. Uit de antwoorden blijkt ook dat keuzes vaak vanuit pragmatische 
overwegingen worden gemaakt: er wordt bijvoorbeeld gekozen voor het inhuren van een externe 
instantie omdat hier al lang mee wordt samengewerkt en er goede ervaringen mee zijn, of er wordt 
aanvullend digitaal materiaal gekocht waarvoor al plannen waren; het lerarentekort zorgt ervoor dat 
sommige interventies –zoals high dosage tutoring door de eigen leerkracht- niet altijd realiseerbaar 
zijn.  

De beperkte onderbouwing van een theory of change 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 werd het meest genoemd als doel, vaak in combinatie met het 
verbeteren van sociaal-emotioneel vaardigheden. Einddoelen en werkingsmechanismen liepen 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 werd er geen mechanisme benoemd waarmee 
programma’s tot beoogde uitkomsten leiden.  

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, bijvoorbeeld 
doordat leraren sneller vooruit kunnen als achterlopers dankzij de inhaalprogramma’s weer mee 
kunnen.  

Tabel 1 bevat de theories of change van veel voorkomende programma’s, zoals gereconstrueerd uit 
de interviews. 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 (voor meer details, zie de Bruijn et al., 2021). 
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Tabel 2. Samenvatting genoemde voorwaarden, mechanismen en doel voor vaak genoemde soorten 
programma’s in het PO 

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 

Verbeteren 
leerprestaties en 
inperken 
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Programma Voorwaarde Mechanismen Doel 

thuisonderwijs achterstanden 

 
Scholen hebben verschillende verwachtingen van hoe hun programma tot beoogde uitkomsten leidt. 
Uit de antwoorden op de vragenlijst bleken ‘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 genoemd 
mechanisme. 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’.  

Figuur 4. Mechanismen waarmee PO-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’.  

3.1.5 Voorwaarden voor effectiviteit 

In de interviews werden als voorwaarden voor de effectiviteit van programma’s vaak genoemd 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. Ook het fysiek aanbieden van programma’s (‘open 
zijn van de school’) werd genoemd als een belangrijke voorwaarde. Deze voorwaarden zijn daarom 
opgenomen als antwoordcategorieën in de vragenlijst.  
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Figuur 5 vat de door scholen geselecteerde voorwaarden voor effectiviteit op de vragenlijst. 
‘Ondersteuning kan onder schooltijd’, ‘deskundigheid personeel’, ‘mogelijkheid tot fysiek onderwijs’, 
‘motivatie van leerlingen’, en ‘beschikbaarheid voldoende personeel’ werd het meest aangekruist. 
Het merendeel van de scholen benoemde meerdere voorwaarden voor het succes van de 
programma’s. Slechts twee scholen geven geen voorwaarden voor succes aan.  

Figuur 5. Voorwaarden die volgens PO-scholen aanwezig moeten zijn voor effectieve programma’s. 

 

 

 

3.2 Aangevraagde programma’s en Theory of Change VO 

3.2.1 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. 97% gaf aan het 
programma voor het eerst te organiseren. 

 

Tabel 3 percentage VO-scholen (van 72) dat een bepaald type inhaalprogramma heeft ingezet. De percentages 
tellen op tot meer dan 100% omdat veel scholen meerdere programma’s hadden opgezet. 

 Percentage 
scholen 

Type vakinhoudelijke ondersteuning  

Extra vakinhoudelijke ondersteuning buiten schooltijd door eigen personeel 47% 

Extra vakinhoudelijke ondersteuning buiten schooltijd door externe(n) 51% 

Extra vakinhoudelijke ondersteuning onder schooltijd door eigen personeel 50% 
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Extra vakinhoudelijke ondersteuning onder schooltijd door externe(n) 35% 

Vakantieschool/weekendschool 21% 

Aanschaf nieuwe methoden/nieuw materiaal 15% 

Digitaal aanbod vergroten 14% 

Totaal vakinhoudelijk 93% 
Type (vaardigheids)trainingen  

Begeleiding van gedrag (individueel) 22% 

Examentraining 47% 

Scholing/training personeel (overig) 8% 

Scholing/training van personeel gericht op differentiëren 4% 

Scholing/training van personeel gericht op digitalisering 13% 

Trainingen gericht op sociaal-emotioneel functioneren (vergroten motivatie 
en zelfvertrouwen, etc.) 24% 

Trainingen gericht op studievaardigheden 39% 

Totaal trainingen 72% 
Type voorbereiding arbeidsmarkt/loopbaanbegeleiding  

(Branchegerichte) cursussen 4% 

Netwerk experts/job coaches voor schoolcarrière en beroepsoriëntatie 3% 

Stage-aanbod 9% 

Stage-begeleiding 9% 

Totaal arbeidsmarkt  
Type Overig  

extra inzet mentoraat, huiswerkbegeleiding 3% 

Ondersteuning op vakgebied 1% 

Oudervoorlichting 7% 

Peer tutoring 1% 

Sport/spel/naschoolse activiteiten 14% 

Totaal overig 25% 

 

3.2.2 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 (zie Figuur 6). 

 

Figuur 6 Aantal VO-scholen (van 72) dat een bepaald doel heeft gekozen voor haar inhaalprogramma. 
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3.2.3 Doelgroep 

De programma’s worden aangeboden aan leerlingen in alle leerjaren, maar vooral leerlingen in de 4e 
klas (zie Figuur 7); ouders en leerkrachten worden beperkt aangemerkt als doelgroep van de inhaal 
en ondersteuningsprogramma’s. 

 

Figuur 7  Aantal VO-scholen dat een bepaalde doelgroep noemde van het inhaalprogramma (n=72) 
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PO (gemiddeld 3 per geïnterviewde VO-school en 2.2 per geïnterviewde PO-school). De theories of 
change zijn hierdoor vaak ook diffuser: 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. Hoewel aanvragers helder voor ogen hebben met welk doel ze hun 
programma inzetten, blijft het onderliggende werkingsmechanisme onduidelijk.  

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, bijvoorbeeld doordat leerlingen elkaar 
vertellen voer het geleerde, of er software wordt aangeschaft die alle leerlingen kunnen gebruiken. 

 

Tabel 1 vat de theories of change van de meest voorkomende programma’s samen zoals ze bleken uit 
de interviews, waarbij de inzichten van scholen met vergelijkbare programma’s samengenomen zijn. 
Meer details in de Bruijn et al. (2021). 

 
Tabel 4:. 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 - Motivatie leerlingen - Inhalen Eindexamenresult
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Interventie Voorwaarden Mechanismen Doel 

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

(vrijwillige deelname) 
- Deskundige externe 

docenten 
- Fysiek onderwijs mogelijk 

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

- Verminderen 
faalangst voor 
examen 

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 
leerlingen met NT2-
achtergrond  
  
  
  

- Fysiek onderwijs 
- Beschikbaar vervoer, 

zodat leerlingen bij de les 
aanwezig kunnen zijn 

- Aanbieden taalrijke 
omgeving waardoor 
leerlingen de 
Nederlandse taal 
leren en daardoor 
kunnen aansluiten 
bij reguliere lessen 

- Leerlingen oefenen 
met taal en maken 
verbinding met 
elkaar 

Taalniveau van 
NT2-leerlingen 
verhogen 

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 

 
De respondenten op de vragenlijst (zie Figuur 8) verwachtten 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 
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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. 

 

Figuur 8 Aantal VO-scholen (n=72) dat een bepaald mechanisme noemt voor de werking van het 
inhaalprogramma in de vragenlijst voor VO-aanvragers. 

 
 

3.2.5 Voorwaarden voor succes 

De respondenten in het VO identificeerden 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 (zie Figuur 7).  
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Figuur 9 Genoemde voorwaarden voor succes van de inhaalprogramma’s in het VO 

 
 

3.3 Caribisch gebied 

De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES- eilanden) vormen het Caribisch deel van het 
Nederlandse koninkrijk. Bonaire telt zeven PO- scholen, Saba een en Sint Eustatius vier. De drie 
eilanden herbergen alle drie een VO- school. De scholen zijn onderdeel van het Nederlands 
onderwijssysteem, maar hun situatie is erg anders dan die van het Nederlandse vasteland. Zo zijn er 
minder middelen, en is de hoofdtaal van de leerlingen niet het Nederlands (maar Papiaments op 
Bonaire en Engels op de andere twee eilanden). Op Bonaire is in de eerste drie klassen van de 
basisschool de hoofdtaal Papiaments met Nederlands als bijvak, daarna draaien de rollen van de 
talen om. Op Saba en St Eustatius is de onderwijstaal Engels, met Nederlands gedoceerd als vreemde 
taal. Het onderwijs op de BES- eilanden kent een inclusief onderwijs, wat betekent dat leerlingen met 
speciale leerbehoeften onderwijs volgen op reguliere scholen.  

De scholen konden IOP-middelen krijgen voor al hun leerlingen, niet enkel voor 10 of 20%, en alle 
scholen op twee na hadden daadwerkelijk een aanvraag gedaan. Met vertegenwoordigers van 10 PO-
scholen (van de 12) en 2 VO-scholen (van de 3) zijn interviews gehouden om te horen hoe het 
programma er uit zag.  

Als doel hadden de meeste scholen het ondersteunen van leerlingen met het Nederlands. 
Respondenten gaven aan dat Nederlands voor de kinderen een moeilijke taal was die ze buiten 
school niet spraken, en waarin de meesten achterliepen. Hier werd extra aandacht aan besteed, 
bijvoorbeeld via naschoolse bijeenkomsten waarin kleine groepjes leerlingen Nederlands met elkaar 
moesten spreken. Ook rekenen werd door respondenten van PO scholen genoemd als doel. 
Opvallend was dat bijna alle respondenten verwezen naar achterstanden op sociaal-emotioneel 
terrein. Niettemin hadden maar twee scholen sociaal-emotionele ondersteuning expliciet als doel 
opgenomen van hun inhaalprogramma. Andere scholen verwezen naar het onvermogen om hier 
iemand voor aan te trekken als reden om dat niet te doen. Lerarentekort werd door verschillende 
respondenten genoemd als beperking voor het inhaalprogramma.  
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3.4 Gespecialiseerd onderwijs 

Ook scholen in het gespecialiseerde onderwijs konden subsidie aanvragen voor een 
inhaalprogramma. Omdat er zowel grote verschillen zijn tussen gespecialiseerd onderwijs en 
reguliere scholen, en een grote diversiteit binnen het gespecialiseerde onderwijs, is een aparte 
vragenlijst opgesteld voor het gespecialiseerde onderwijs. Hierin werd, net zoals in de vragenlijst 
voor reguliere scholen, gevraagd naar doel, opzet, en doelgroep van het programma, wat de 
achterstanden waren en of verwacht werd dat deze ingehaald zouden worden in het programma. 

Respondenten gaven aan dat er zowel cognitief als sociaal-emotioneel achterstanden waren bij de 
leerlingen door de schoolsluitingen, bij alle leeftijden. Specifiek werden nog genoemd door 30% van 
de respondenten een achterstand in taalontwikkeling, zowel Nederlands als Engels. De doelen van de 
programma’s waren hierop geënt: 30% noemde als voornaamste doel cognitieve ontwikkeling, 18% 
sociaal-emotionele ontwikkeling, en 22% taalontwikkeling.  

De programma’s werden merendeels door eigen personeel ingevuld – door leerkrachten of 
specialisten zoals logopedisten (31%), onderwijsassistenten (11%), of door eigen personeel in 
samenwerking met externen (43%). Leerlingen werden grotendeels begeleid in kleine groepen, die 
soms binnen de klas waren gekozen, soms samengesteld uit leerlingen van verschillende niveaus. 

Ongeveer de helft van de respondenten gaf aan dat er geen goede schatting gemaakt kon worden 
van het effect van het programma. De andere helft was ongeveer gelijk verdeeld tussen 
respondenten die verwachtten dat het grootste deel van de achterstanden ingelopen kon worden, of 
een kleiner deel (minder dan de helft). Hierbij valt op dat respondenten die cognitieve ontwikkeling 
als doel van hun programma presenteerden, optimistischer waren over het inlopen van 
achterstanden dan zij die of sociaal-emotionele ontwikkeling, of taal als belangrijkste doel opgaven.  

Meer informatie over het vragenlijstonderzoek is te vinden in een ongepubliceerde thesis (Plak, 
2022). 
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4 Effecten programma’s op leren in PO 
Een deel van de PO-scholen met inhaalprogramma heeft deelgenomen aan onderzoek naar effecten 
van deze programma’s op de leergroei van leerlingen. Van 500 scholen was, geanonimiseerd, 
doorgegeven aan het CBS welke leerlingen hebben deelgenomen aan de inhaalprogramma’s. Door 
deze gegevens te combineren met toetsscores uit leerlingvolgsystemen, ook doorgegeven aan het 
CBS, kon worden geanalyseerd of de deelnemers meer leergroei doormaakten tijdens het 
inhaalprogramma dan niet-deelnemers.  In totaal zijn er voor 68.721 leerlingen gegevens van 
deelname aan inhaalprogramma’s en leergroei beschikbaar (11.547 deelnemers en 57.262 niet-
deelnemers). In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van enkele uitkomsten. Meer details 
worden gegeven in Haelermans et al. (2021) 

 

4.1 Welke leerlingen namen deel aan inhaalprogramma’s? 

In Figuur 10 zien we welke leerlingen deelnemen aan inhaalprogramma’s met verschillende 
achtergrondkenmerken. Naarmate het kenmerk verder naar rechts staat in het figuur, nemen 
leerlingen met deze achtergrondkenmerken vaker deel aan inhaalprogramma’s. Zo zien we dat 
meisjes, leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond, leerlingen waarvan alleen de vader 
werkt, alleen de moeder werkt, of geen van beide ouders werken, of leerlingen die behoren tot de 
laagste 25% presteerders op hun school, vaker deelnemen aan inhaalprogramma's. We zien ook dat 
leerlingen met hoogopgeleide ouders, leerlingen met ouders met een hoog inkomen en de beste 
25% leerlingen binnen de school, significant minder vaak deelnemen aan inhaalprogramma’s.  

 

Figuur 10: Kenmerken van deelnemende leerlingen aan inhaalprogramma’s 
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4.2 Hoe gaat het met de leergroei van de leerlingen na een half jaar COVID-19? 

Om te weten hoe het met de leergroei van deelnemende leerlingen gaat na de inhaalprogramma’s is 
het eerst belangrijk te kijken naar de stand van zaken vlak vóór de inhaalprogramma’s. In Figuur 11 
zien we dat na het eerste half jaar COVID-19 (de leergroei van de M-toets in 2019/2020 tot de E-toets 
in 2019/2020) alle leerlingen een vertraging hebben ten opzichte van leerlingen van eerdere 
cohorten (de gestandaardiseerde leergroei is onder nul). In deze berekening wordt gecontroleerd 
voor het startniveau van de leerlingen, zijnde de score op de M-toets in 2019/2020. Als we kijken 
naar de deelnemende leerlingen zien we inderdaad een lagere leergroei na een half jaar COVID-19 
wat bevestigt dat dit de correct geselecteerde doelgroep is van de inhaalprogramma’s. De verschillen 
vooraf aan de inhaalprogramma’s tussen de leerlingen die deelnemen versus leerlingen die niet 
deelnemen zijn voor domein spelling in de bovenbouw het laagst (0,17 SD) en voor begrijpend lezen 
het grootste (0,22 SD).   

 

Figuur 11 : Leergroei van leerlingen na een half jaar COVID-19 (vóór deelname aan inhaalprogramma’s) en na 
anderhalf jaar COVID-19 (na eventuele deelname aan inhaalprogramma’s)  

  
 

4.3 Maakten deelnemende leerlingen een inhaalslag?  

Vervolgens kijken we naar de leergroei van leerlingen na anderhalf jaar, waarin dus het schooljaar is 
meegenomen waarin de inhaalprogramma’s plaatsvonden. Over het algemeen hebben alle leerlingen 
na anderhalf jaar COVID-19 (van de M—toets in 2019/2020 t/m de E-toets in 2020/2021) een 
gedeelte van de leervertraging weten in te halen. In Figuur 11 wordt de vertraging van de leerlingen 
weergegeven ten opzichte van leerlingen uit eerdere cohorten. Na anderhalf jaar COVID-19 kunnen 
we op de eerste plaats zien dat (bijna) alle leerlingen erop vooruit zijn gegaan, of in ieder geval geen 
extra leervertraging hebben opgelopen. Als we vervolgens specifiek kijken naar leerlingen die hebben 
deelgenomen aan inhaalprogramma’s zien we dat deze leerlingen extra hard zijn gegroeid 
vergeleken met leerlingen die niet hebben deelgenomen aan inhaalprogramma’s. We kunnen dus 
stellen dat de verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers kleiner zijn geworden. We zien 
duidelijk dat voor de domeinen begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling bovenbouw de 
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deelnemende leerlingen een inhaalslag hebben gemaakt. Verder zien we voor het domein spelling in 
de onderbouw dat alle leerlingen leergroei hebben behaald, maar de verschillen niet kleiner zijn 
geworden tussen leerlingen die wel en niet hebben deelgenomen aan inhaalprogramma’s maar zelfs 
een klein beetje groter.  

 

4.4 Kenmerken van inhaalprogramma’s die bijdragen aan leergroei 

In de aanvraag voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma's werd aangegeven hoe de scholen de 
inhaalprogramma’s precies gingen vormgeven. Zo werden er doelen geformuleerd, en werd er 
aangegeven welke extra steun in de inhaalprogramma’s werd aangeboden. In Figuur 12 ziet u enkele 
kenmerken van de inhaalprogramma’s weergegeven, en of die samenhangen met een grotere dan 
wel kleinere leergroei. We gebruiken een overkoepelende leergroei (gemiddelde score over 
domeinen heen) die zowel begrijpend lezen, spelling als rekenen-wiskunde bevat. We zien dat 
programma’s buiten lestijd een groter effect hebben dan het niet getoonde alternatief van een 
combinatie van tijdens & buiten lestijd, waarbij er geen verschil is met programma’s enkel tijdens 
lestijd. Daarnaast heeft remedial teaching een groter effect op de leergroei. Externe uitvoerders van 
inhaalprogramma’s behalen geen betere resultaten dan interne uitvoerders, maar een combinatie 
van interne en externe uitvoerders behalen een significant lagere leergroei dan interne uitvoerders. 
Een theoretische onderbouwing van werkzame elementen in inhaal- en ondersteuningsprogramma's, 
vindt u in Kortekaas-Rijlaarsdam et al. (2020). 

 

Figuur 12: Samenhang kenmerken IOP met groter / kleiner effect dan gemiddeld 
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5 Effecten programma’s op leren in VO 

5.1 Analyses 

Waar voor PO het effect van inhaalprogramma’s op leren kan worden onderzocht met toetsen uit 
leerlingvolgsystemen (zie vorig hoofdstuk), is de situatie voor het VO complexer. Er zijn geen wijd 
verbreide standaardtoetsen die voor een evaluatie van de effectiviteit kunnen worden gebruikt.  
Hierdoor hebben we moeten kiezen voor een evaluatie aan de hand van de toetsen afgenomen 
binnen de school. Deze zijn voor elke school anders en worden op andere momenten afgenomen, 
waardoor de programma’s op elke school apart geanalyseerd moesten worden. Daarbij werden twee 
vergelijkingen onderzocht: 

• Deelnemers vs niet-deelnemers: omdat aan een IOP maar een 10-20% van de leerlingen 
meedeed, analyseerden we of deelnemers hogere cijfers haalden na het programma dan 
voor, en of deze verandering groter is dan die van andere leerlingen.  

• Doelvak vs andere vakken: als een IOP zich richt op een bepaald vak, kan worden onderzocht 
of deelnemers specifiek op dit vak betere cijfers halen. Hierbij worden de leerlingen met 
zichzelf vergeleken: hun cijfer voor het vak waar het IOP is gericht, versus cijfers voor andere 
vakken van dezelfde leerling.  

Beide analyses zijn op hun eigen wijze problematisch, maar ze vullen elkaar aan. Voor elke school zijn 
de resultaten omgerekend tot de  effectmaat Cohen’s d. Deze resultaten werden vervolgens samen 
genomen via meta-analyse.  

 

5.2 Specificiteit 

Voordat we de resultaten hiervan presenteren, kijken we in hoeverre deelnemers afweken van niet-
deelnemers – de specificiteit van de programma’s. IOPs waren gericht op de leerlingen die een 
grotere leerachterstand hadden opgelopen door de schoolsluitingen dan andere leerlingen. Bij veel 
van de scholen was het mogelijk om te analyseren of de programma’s inderdaad specifiek leerlingen 
hadden geïncludeerd met de laagste cijfers. We kijken hiervoor naar de overlap in cijferdistributie: 
specifiek, waren er leerlingen die niet aan het IOP mee deden, met lagere cijfers dan het gemiddelde 
van de leerlingen die wel met het programma meededen. Bij een specifiek IOP is dat percentage laag: 
weinig leerlingen die niet meedoen hebben lagere cijfers dan degenen die wel meedoen. Dat bleek 
voor IOPs waarin bijles in een specifiek vak centraal stond het geval, als we kijken naar de cijfers voor 
dat vak (blauwe punten in Figuur 13). Echter, als we kijken naar het gemiddelde cijfer voor alle 
vakken (oranje punten) blijkt dat sommige IOPs net weinig specifiek waren, en die mate dat er bij een 
aantal geen verschil was tussen leerlingen in, en buiten het IOP. Dat wil zeggen dat de leerlingen die 
mee deden weliswaar een lager cijfer hadden op een vak waarin ze bijles kregen, maar dat het 
gemiddeld niet zwakkere leerlingen waren dan degenen die niet mee deden met het IOP. Het kijk zijn 
dat op deze scholen deelname open was voor alle leerlingen, en niet alleen voor de zwaksten. 
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Figuur 13: geschat percentage leerlingen die niet deel uitmaakte van het IOP, met een cijfer lager dn het 
gemiddelde cijfer van de leerlingen die wél mee deden aan het IOP. Elk punt representeert één programma op 
een VO-school. Hoe lager dit percentage, hoe specifieker het IOP gericht is op zwakke leerlingen. Op 50% is er 
geheel geen specificiteit. Waar dat mogelijk was is de specificiteit apart berekend voor het bijlesvak, en voor het 
gemiddelde cijfer van de leerlingen op alle vakken. 

 
 

5.3 Effecten op leergroei 

De effecten van zestien inhaalprogramma’s op leren konden worden geanalyseerd. De resultaten van 
de eerste vergelijking, die tussen de leergroei van deelnemers aan het IOP met hun klasgenoten die 
niet deelnamen, zijn samengevat in Figuur 14. De programma’s werden gecodeerd als behorende bij 
drie categorieën: 

• Bijles in een specifiek vak, vaak wiskunde, Engels of een beta-vak 
• Leervaardigheden – bijvoorbeeld studievaardigheden, een antistressprogramma, of leren-

lerencursus 
• Huiswerkbegeleiding 

Een omnibustest over alle zestien programma’s gaf aan dat er geen significant positief effect van de 
IOP op prestaties van deelnemers kon worden vastgesteld, Q(1)=1.8; p=.17. Wel was er grote 
heterogeniteit tussen de programma’s, Q(15)59.7, p<.001 (I2=71%). Deze heterogeniteit werd deels 
verklaard door het soort IOP:  programma’s gericht op bijles voor een specifiek vak staken beter af 
dan algemene programma’s uit de andere twee categorieën: waar de bijlesprogramma’s gemiddeld 
een klein positief effect hadden (d=.21, p=.013), was de schatting van het effect van algemene 
programma’s rond leervaardigheid rond de nul (d=-.06). en die voor huiswerkbegeleiding negatief 
(d=-.25). Er waren echter weinig algemene programma’s dus er is weinig met zekerheid te zeggen 
over of dit aan toevallige implementaties op scholen ligt of een algemene conclusie is.  

Verder bleek ook binnen de categorie van bijlesprogramma’s de heterogeniteit flink: waar bijles op 
sommige scholen bijvoorbeeld flink effect leek te hebben (ook statistisch significant), was dat op 
andere scholen niet het geval.  

 

Figuur 14: forest plot van meta-analyse van vergelijking tussen deelnemers en niet-deelnemers bij 14 IOP-
interventies uitgevoerd binnen acht scholen. Voor elk van de scholen geeft het zwarte vierkant het gevonden 
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effect aan (Cohen’s d), en de lijnen het betrouwbaarheidsinterval er omheen. De grijze driehoek geeft de 
schatting van het effect weer, gegeven het soort interventie (bijles – geschat effect d=0.26; leervaardigheden – 
geschat effect d=-0.06; huiswerkbegeleiding – geschat effect d=-.25).  

 
 

Specifiek de IOPs gericht op bijles konden ook worden onderworpen aan de tweede vergelijking, die 
tussen cijfers op het doelvak en cijfers op andere vakken bij dezelfde leerling. Figuur 15 geeft de 
uitkomsten van deze analyse. Het gewogen gemiddeld effect was positief (0.26; een klein tot 
middelgroot effect), en net significant over de acht programma’s die zo konden worden geanalyseerd 
(p=.038). 

Ook in deze analyse was er flinke heterogeniteit tussen scholen, Q(7)=32.2, p<.001 (I2=77.7). Figuur 
16 en verder geven voorbeelden van effecten voor individuele scholen. In Figuur 16 is het effect van 
bijles te zien voor een school waar dit tot flink betere leerlingresultaten leidden (school 5 effect 5.1 in 
Figuur 14). Daarentegen geeft Figuur 17 de data weer van een school waar bijles minder effect had. 
De analyse van de verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers duidde niet op enig positief 
effect (school 4 in Figuur 14), terwijl de vergelijking tussen doelvak en andere vakken (school 4 in 
Figuur 15) een klein positief resultaat suggereert. Ook bij andere scholen leidt deze manier van 
analyseren tot wat positievere conclusies. Figuur 18 geeft een voorbeeld van een algemeen 
programma (d.w.z., niet gericht op een specifiek vak), in dit geval een leren-lereninterventie. Dit 
leidde niet tot enig positief effect (school 5, effect 5.2 in Figuur 14).  
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Figuur 15: forest plot van meta-analyse van vergelijking van effect van bijles op cijfers in het bijlesvak, versus 
cijfers op andere vakken. Zeven IOP-bijlesinterventies uitgevoerd binnen vijf scholen konden worden 
geanalyseerd. Voor elk van de scholen geeft het zwarte vierkant het gevonden effect aan (Cohen’s d), en de 
lijnen het betrouwbaarheidsinterval er omheen.  

 
 

Figuur 16: Effect bijles als functie van het aantal dagen dat bijles is gegeven. In de loop van twee maanden 
stijgen de gemiddelde cijfers met ongeveer een punt (effect 5.1 in Figuur 1). 
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Figuur 17: cijfergemiddelde in de laatste periode voor de zomer, en de eerste periode na de zomer, voor 
leerlingen die hadden meegedaan aan een zomerschool waarbij specifiek bijles werd gegeven in een vak, en 
voor hun klasgenoten (“rest llngen”). De cijfers van de deelnemers zijn opgesplitst voor het vak van de 
zomerschool, en het gemiddelde van de andere vakken. 

 
 

Figuur 18: effect van een cursus “learning to learn” op het gemiddelde cijfer voor toetsen afgenomen voor (pre) 
en na (post) de cursus. Vooraf hadden deelnemers gemiddeld lagere cijfers dan hun klasgenoten die niet 
deelnamen; naderhand was dit verschil enkel groter geworden. 

 
 

5.4 Samenvatting 

De huidige analyses suggereren dat vakspecifieke IOPs in het VO een klein positief effect hebben op 
de cijfers van het betrokken vak. Van algemenere programma’s, zoals interventies op leren leren of 
huiswerkbegeleiding, kon geen effect worden vastgesteld (dit waren ook weinig programma’s). 
Opvallend hierbij is wel de grote heterogeniteit, zelfs waar het op het oog gelijke interventies betreft 
(m.n. bijles). Dit kan met de details van de implementatie te maken hebben, maar ook met de 
context van de school. Ook de specificiteit waarmee het IOP gericht was op zwakke leerlingen 
verschilde sterk. Bij sommige bijlesprogramma’s leken leerlingen die mee deden weliswaar lager te 
scoren op het bijlesvak dan andere leerlingen, maar niet in het totaal zwakker te zijn.  
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6 Effecten op sociaal-emotionele uitkomsten 
Voor veel scholen was een belangrijk doel van de inhaalprogramma’s om de schade op sociaal-
emotioneel vlak in te halen. Ons derde deelonderzoek richtte zich daarom op de effecten van 
inhaalprogramma’s op sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden. Hierbij was een belangrijke 
overweging dat ook programma’s gericht op cognitieve uitkomsten effect kunnen hebben op sociaal-
emotionele variabelen – bijvoorbeeld als het verdwijnen van achterstanden leidt tot een beter 
zelfconcept. 

Bestaande vragenlijsten zijn samen genomen tot een standaardlijst die het academisch zelfconcept, 
het schoolwelbevinden en de sociale acceptatie in de klas meet. In Figuur 19 staan typerende 
voorbeeldvragen uit deze vragenlijsten voor VO-leerlingen die de vragen zelf invullen. Voor 
basisschoolleerlingen werd de vragenlijst door de ouders ingevuld voor hun kind. 

De uitnodiging werd door ons naar de scholen gestuurd, met de vraag het vooraf aan de start van het 
inhaalprogramma ouders of leerlingen door te sturen, als die start viel in december ‘20 t/m maart’21. 
De nameting volgde binnen twee weken na afloop van het programma of aan het einde van het 
schooljaar, in juni ’21. Het was niet inzichtelijk hoeveel scholen daadwerkelijk mails hebben 
doorgestuurd, waardoor het ook onmogelijk is te achterhalen wat de respons rate was. De PO-versie 
is door 3764 ouders bij de aanvang van het inhaalprogramma ingevuld en/of na afloop, de VO-versie 
door 2545 leerlingen.  

 

Figuur 19: Voorbeeldvragen uit de oudervragenlijst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Selectie van leerlingen voor het inhaalprogramma 

Uit de data van januari-maart (voor/aan de start van de inhaalprogramma) blijkt dat leerlingen die 
door hun school waren geselecteerd voor deelname aan een inhaalprogramma minder gemotiveerd 
waren voor school(werk), minder positief dachten over hun eigen capaciteiten op school 
(zelfconcept) en minder blij waren met hun school (schoolwelbevinden). Dit komt overeen met de 
doelen van het inhaalprogramma. Dit was het geval zowel in het PO als in het VO. Geselecteerde 
leerlingen in het PO (Figuur 20) voelden zich minder geaccepteerd in hun klas dan medeleerlingen die 
niet waren geselecteerd . Voor leerlingen in het VO (Figuur 21) gold geselecteerde leerlingen zich 
even geaccepteerd voelden in hun klas als medeleerlingen niet deelnamen aan een IOP.  

 

Figuur 20: Geselecteerde leerlingen voor inhaalprogramma’s in het PO 

Motivatie voor school 
Ik vind de lessen op school interessant. 
Waar – meestal waar – soms waar/soms niet waar – meestal niet waar – niet waar 
Academisch zelfconcept 
Ik ben goed in de meeste schoolvakken. 
Ik] lijk precies/vrij veel/vrij weinig/helemaal niet op deze kinderen. 
Schoolwelbevinden 
Ik] ben blij dat ik op deze school zit. 
Waar – meestal waar – soms waar/soms niet waar – meestal niet waar – niet waar 
Sociale acceptatie in de klas 
De meeste kinderen in de klas gaan leuker met elkaar om dan met mij. 
Waar – meestal waar – soms waar/soms niet waar – meestal niet waar – niet waar 
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Figuur 21: Geselecteerde leerlingen voor inhaalprogramma’s in het VO 

 
 

6.2 Verschillen voor- en nameting 

De voormeting viel tijdens en kort na de tweede lockdown als gevolg van COVID-19 (16 december 
2020 – 8 februari 2021). Misschien als gevolg daarvan waren PO-leerlingen als geheel (dus los van 
deelname aan het inhaalprogramma) minder gemotiveerd voor school(werk) dan aan het einde van 
het schooljaar 2020-2021. Voor PO leerlingen waren academisch zelfconcept, schoolwelbevinden en 
de sociale acceptatie in de klas vergelijkbaar in januari-maart en juni 2021 (zie Figuur 22). Voor VO-
leerlingen gold dat ze zich ten tijde van de voormeting meer sociaal geaccepteerd voelden in hun klas 
dan aan het einde van het schooljaar 2020-2021.Belangrijk daarbij op te merken is dat VO scholen in 
de periode maart-juni 2021 niet volledig openden, in tegenstelling tot PO scholen. De motivatie voor 
school(werk), het academisch zelfconcept en het schoolwelbevinden waren gemiddeld vergelijkbaar 
in januari-maart en juni 2021 (zie Figuur 23). 

Figuur 22: Sociaal emotioneel functioneren en schoolwelbevinden van leerlingen in het PO bij de voormeting 
(januari-maart 2021) en nameting (juni 2021)  
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Figuur 23 Sociaal emotioneel functioneren en schoolwelbevinden van leerlingen in het VO bij de voormeting 
(januari-maart 2021) en nameting (juni 2021) 

 

6.3 Effect inhaalprogramma op motivatie, zelfconcept, schoolwelbevinden en sociale 
acceptatie  

Van de 3402 ouders van VO-leerlingen die de vragenlijst in januari-maart 2021 invulden,  gaf 17,2% 
aan dat hun kind aan een inhaalprogramma deelnam. Van de 568 ouders die de vragenlijst in juni 
invulde, gaf 26,4% dit aan. 207 ouders vulden de vragenlijst zowel bij aanvang als na afloop van het 
inhaalprogramma in. De kinderen van deze ouders zaten op 75 verschillende basisscholen en 20% 
van hen nam deel aan een inhaalprogramma. Voor deze leerlingen kon worden vastgesteld of het 
inhaalprogramma een effect had gehad op de gemeten sociaal-emotionele variabelen – dit zou 
duidelijk worden uit een kleiner worden van verschillen die vooraf waren gezien tussen deelnemers 
en niet-deelnemers (zie Figuur 20). In het VO kon maar van 59 leerlingen worden vastgesteld dat ze 
zowel vooraf als achteraf de vragenlijst hadden ingevuld, te weinig voor een analyse. Daarom 
concentreren we ons op de leerlingen in het PO. 

Hoewel leerlingen in juni gemiddeld iets gemotiveerder waren voor school (zie Figuur 22), gold dit in 
even grote mate voor leerlingen die niet deelnamen aan een inhaalprogramma als voor leerlingen 
die wel deelnamen. Het academisch zelfconcept, schoolwelbevinden en sociale acceptatie in de klas 
bleven onveranderd in beide groepen, zie Figuur 24. Dit duidt niet op een effect van het 
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inhaalprogramma op sociaal-emotionele variabelen, hoewel het als nuleffect ook niet uitwijst dat het 
effect er niet was – enkel dat het niet van die grootte was dat het ook met de vrij kleine groep 
leerlingen (207) statistisch aan te wijzen was. 

 

Figuur 24: Verandering in sociaal-emotioneel functioneren voor inhaalprogramma/geen inhaalprogramma   
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7 Bevindingen case studies 
Achttien scholen, 6 in het PO en 12 in het VO, waren bereid mee te werken aan een case study van 
hun inhaalprogramma’s. Elke case study resulteerde in een schoolrapport dat naar de school zelf is of 
wordt gestuurd. Een deel hiervan zal na toestemming van de school openbaar worden. Hier geven 
we een (geanonimiseerde) samenvatting van de conclusies van de individuele case studies, en een 
integratie van de voorwaarden voor succes die door de verschillende scholen werden benoemd. 

Tabel 1 vat de bevindingen van de achttien case studies samen. Er is beschreven hoe betrokkenen de 
effecten ervaren, eventuele uitkomsten van kwantitatieve analyses als die gedaan konden worden, 
en voorwaarden die betrokkenen noemen voor het succes van de programma’s. Ook is aangegeven 
hoeveel leerlingen de school had, in welke regio van Nederland hij zich bevond, en of de school in 
een stedelijke omgeving stond (aangegeven met S, en geoperationaliseerd als een gemeente met 
meer dan 100.000 inwoners). Hoewel het onmogelijk was om een representatieve steekproef te 
trekken (door het zeer beperkte aantal scholen dat toestemming gaf voor de case study), was er flink 
wat variatie in het soort school dat bekeken is. 
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Tabel 1: samenvatting bevindingen case studies. Per school is de sector weergegeven (primair of voortgezet onderwijs, en voor laatste schoolniveaus), het afgerond aantal 
leerlingen in de school, de regio van Nederland (met S als indicatie dat de school in een gemeente met >100.000 inwoners staat), een samenvatting van de 
inhaalprogramma’s op de school, of deze effect hadden, en de door betrokkenen genoemde voorwaarden voor succes. Voor de laatste twee scholen zijn kwalitatieve 
bevindingen van de interviews nog niet uitgewerkt.   

Sector School # leerling regio 
/stad Programma's Effect volgens betrokkenen [+ 

kwant. analyse als beschikbaar] Voorwaarden 

PO 1 150 Noord beroepsvoorlichting (gr 7/8) llngen & leerkr positief activerend, niet-schools, goede 
gastdocenten 

PO 2 200 Zuid rekenbijles, professionalisering llngen positief. [Kwant: 
tegenvallend resultaat] 

kundige begeleider, slechte 
aansluiting bij reguliere les,  

PO 3 300 Oost (S) bijles, nieuwe lesmaterialen llngen & school positief. [Kwant: 
positief effect] 

duidelijke lijnen, homogene 
groepen, aansluiting bij reguliere les 

PO 4 400 West Techniekles Positief uitdaging, overdracht moeilijk 

PO 5 450 Oost RT letterster llngen & ouders positief. [Kwant: 
geen effect] 

goede materialen, kundige 
personeel, overdracht moeilijk 

PO 6 450 West RT letterster llngen & uitvoerders pos. 
[Kwant: positief effect] 

goede digitale leermiddellen, rust, 
llngen niet heel uitdagend 

VO (vmbo) 7 200 Zuid (G) bijles, sociaal-emot cursus, 
klasverkleining 

positieve perceptie kleine groepen, andere dan normale 
docent, goede roostering 

VO (vmbo) 8 1150 Oost bijles, metacognitie-train., 
klasverkleining, verrijking 

schoolleiding: onduidelijk, 
llngen/docent: positief over 
bijles 

kleine groepen; zicht op reguliere 
lessen; ruimte in rooster; 
standaardisatie om werkdruk te 
verlagen; llngmotivatie 

VO (vwo, havo, 
vmbo-t) 

9 1000 West online bijles met ook focus op 
studievaardigheden 

llngen & schoolleiding vnl. 
negatief [Kwant: positief effect] 

gemotiveerde docenten, contact 
met school, duidelijke afspraken, 
"leerstand" bij llng 

VO (vwo-havo-
vmbo t) 

10 800 Noord Bijles betrokkenen positief kleine groepen; aansluiting bij 
reguliere les; goede roostering 

VO (vwo-havo-
vmbo) 

11 950 West (G) huiswerkklas, bijles, les-
ondersteuners, examentraining 

betrokkenen positief [kwant: 
positief effect] 

didactische kwaliteit, heldere 
organisatie, kritisch over online 
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VO (vwo-havo-
vmbo) 

12 1500 West (G) bijles, leren-leren betrokkenen positief. [Kwant: 
bijles positief effect, leren-leren 
geen effect] 

andere docent dan normale 
vakdocent, probleem dat bijles 
soms online moest 

VO (vwo-havo-
vmbo) 

13 3200 West Huiswerkklas llngen gematigd positief, 
schoolleiding afwachtend 

kleine groepen, keuze, motivatie 
llng,  

VO (vwo-havo) 14 1200 West bijles, leerstrategieen, 
zomerschool, interne 
begeleiding 

llngen positief, schoolleiding 
afwachtend/negatief [Kwant: 
effect bijles positief] 

motivatie llng, motivatie en 
vaardigheid begeleiders, aansluiting 
bij reguliere les 

VO (vwo-havo-
vmbo t) 

15 900 Oost klasverkleining, 
professionalisering, bijles, 
studiecoaching 

llngen positief, school 
afwachtend of gematigd positief 
[Kwant: effect bijles positief] 

motivatie, tijd en aandacht bij 
llngen, kundige uitvoerders 

VO (vwo-havo) 16 1400 Midden studievaardigheden, bijles, 
activiteiten sociaal-emot. 
welzijn, huiswerkklas, 
examentraining 

llngen gematigd positief, school 
afwachtend, negatief over 
onderdelen [Kwant: bijles 
positief, andere programma's 
geen effect] 

roostering, bekwame docenten, 
motivatie llng, kleine groepen 

VO (vwo-havo-
vmbo) 

17 1150 Oost  nnb  [Kwant:  geen effect] nnb 

VO (vwo-havo-
vmbo t) 

18 1300 West  nnb  [Kwant:  geen effect] nnb 
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Effectiviteit 

Het eerste dat opvalt is dat over de meeste programma’s het merendeel van de betrokkenen positief 
waren. Dit is in het bijzonder het geval voor deelnemende leerlingen, die bij elke school in 
meerderheid aangaven geprofiteerd te hebben van het programma. De enige uitzondering was een 
VO-school (nr. 9) waar leerlingen en schoolleiding overwegend negatief waren. Eigenaardig genoeg 
was dit een school waar kwantitatieve analyse aan de hand van toetscijfers net op positieve effecten 
wees. Andersom waren er scholen waar de kwantitatieve analyses niet op veel leerwinst wezen 
(scholen 2 en 5) maar waar leerlingen positief waren. Leerkrachten en schoolleiders waren op deze 
scholen minder positief over de uitkomsten, terwijl ze dat op ander PO-scholen wel waren. Op VO-
scholen waren leerlingen en uitvoerders vaak positief, terwijl de schoolleiding en leraren onzeker 
waren over opbrengsten. Er zijn een aantal mogelijke verklaringen voor deze verschillende 
perspectieven: 

• Afstandseffecten: leerlingen nemen waar hoe hun eigen prestaties veranderen, terwijl voor 
respondenten op afstand van het inhaalprogramma de vooruitgang minder goed te 
beoordelen is. 

• Selectie-effecten: interviews waren met enkele, niet-willekeurig gekozen leerlingen, die 
wellicht positiever waren dan andere leerlingen. Schoolleiders, daarentegen, zijn zo’n kleine 
pool dat selectie-effecten hier onwaarschijnlijk waren. Dit zou de tegenstelling verklaren 
tussen leerlingtevredenheid en kwantitatieve uitkomsten (die observeerden we echter enkel 
bij een PO-school, waar leeftijd van de respondenten ook al een goede verklaring is). 

 

In de meeste evaluaties beoordeelden respondenten de programma’s als geheel als meer of minder 
succesvol, ook als die uit verschillende onderdelen bestonden. De uitzonderingen waren VO-school 
16, waar werknemers van de school positief waren over bijles, maar negatief over een aantal 
programma’s gericht algemene vaardigheden (studievaardigheid, en met name leesvaardigheid) – 
deze waren niet nuttig geweest. Dit kwam overeen met kwantitatieve analyses, die voor deze school 
wel een positief effect vonden.  

 

Voorwaarden voor succes 

Aan alle betrokkenen is gevraagd wat volgens hen succesfactoren waren in de inhaalprogramma’s, 
wat knelpunten en beperkingen, en wat voorwaarden voor het uitvoeren ervan. Die zijn in Tabel 1 
samengevat in de kolom “voorwaarden voor succes”. Hier bespreken we een aantal hiervan die in 
interviews bij meerdere scholen terug kwamen. 

Kleine groepen: bijna alle inhaalprogramma’s waren individueel of voor kleine groepen 
georganiseerd. Dit werd door zowel leerlingen als uitvoerders genoemd als succesfactor. Het maakt 
individuele aandacht mogelijk, wat dan weer vaak als succesfactor door leerlingen werd benoemd. 

Competente begeleiders: Een succesfactor die vaak werd genoemd was de vaardigheden en 
deskundigheid van degenen die het programma verzorgden, zowel als dat door interne medewerkers 
werd verzorgd (1/3e) als externe. Andersom werd bij knelpunten vaak vermeld dat een deel van de 
uitvoerders niet beviel. Ook leerlingen noemden vaak de kwaliteit van de medewerkers als uitleg 
voor waarom ze wel (of net niet) geleerd hadden van het inhaalprogramma. Wat verder opviel is dat 
een aanzienlijk aantal leerlingen het ook waardeerde dat ze, met name bij vakinhoudelijke 
ondersteuning, uitleg kregen van een andere dan de eigen docent. De uitleg van een andere docent 
werd soms als duidelijker ervaren of bood een nieuw perspectief op de leerstof. 
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Voldoende beschikbaar personeel: er zijn voldoende docenten/uitvoerders nodig om alle leerlingen 
te bedienen. Deze voorwaarde lijkt een open deur, immers; zonder uitvoerders geen 
ondersteuningsprogramma. Het is echter gegeven het aanhoudende lerarentekort en de  
voortdurende Coronasituatie (ten tijde van de interviews) begrijpelijk dat de beschikbaarheid van 
voldoende personeel werd benoemd als randvoorwaarde door sommige scholen. 

Coherentie met de reguliere lessen: een succesfactor bij intern verzorgde programma’s (en ook 
sommige externe) was de coherentie tussen wat er in de inhaalprogramma’s gebeurde en in de 
reguliere lessen. Andersom werd bij knelpunten bij sommige scholen genoemd dat het 
inhaalprogramma niet aansloot bij het reguliere onderwijs, waardoor er weinig transfer was. Dit 
wordt ook in de literatuur benoemd als kritische succesfactor (Kortekaas-Rijlaarsdam et al., 2020). De 
opmerking van leerlingen dat het fijn was dat de docent in het inhaalprogramma dingen anders 
uitlegde dan de reguliere docent lijkt in tegenspraak met de gewenste coherentie, maar is het niet: 
het gaat om dezelfde stof die anders uitgelegd wordt (waarbij ongetwijfeld een selectie-effect 
optreedt, dat specifiek leerlingen voor wie de reguliere uitleg niet werkt in de inhaalprogramma’s 
terecht komen). 

Rooster: bij VO-scholen werd vaak het rooster benoemd als kritische factor – of dat goede roostering 
het programma had gered, of dat onduidelijkheid over, of ongemak met het rooster van de 
inhaalprogramma’s een knelpunt was. Een reden hiervoor is dat het volgen van het 
inhaalprogramma voor leerlingen meestal niet verplicht was – ze werden uitgenodigd maar konden 
ook weg blijven. Dat deden ze makkelijker als het rooster van het programma hen niet paste, 
bijvoorbeeld van hen vroeg lang op school te wachten na de schooldag, of later terug te komen. 
Online lessen werden praktisch bevonden, maar werden op sommige scholen als weinig effectief 
omschreven (en op andere niet – waarschijnlijk maakte hier de implementatie meer uit dan de 
modaliteit). 

Motivatie: Scholen benoemden leerlingmotivatie (en in een geval, motivatie van uitvoerders) bijna 
unaniem als voorwaarde voor een succesvol programma. Een aantal VO-scholen benoemden het ook 
als een succesfactor. Dit weerspiegelt het feit dat deelname vrijwillig was op veel VO-scholen (niet op 
PO-scholen). De leerlingen die deelnamen waren de meer gemotiveerden, en dat wordt door de 
uitvoerders benoemd als een reden van succes. 
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8 Conclusies 
Al snel na het begin van de pandemie werd duidelijk dat schoolsluitingen, hoewel belangrijk voor het 
indammen van het corona-virus, tot flinke leerachterstanden leidde (Engzell et al., 2020; Engzell et 
al., 2021), specifiek bij leerlingen die al meer risico op lagere leergroei hadden (leerlingen met 
praktischer opgeleide ouders). De Nederlandse overheid zette al snel een programma op om deze 
achterstanden te bestrijden, de IOP-subsidie; enkel Groot-Brittannië deed dit even snel en op even 
grote schaal (Richardson, 2020). De subsidie is door de meeste scholen in het PO (70%) en VO (90%) 
aangegrepen om een inhaalprogramma op te zetten. In die zin is de subsidieregeling een succes 
geweest in deze sectoren.  

 

Welke programma’s werden gekozen en waarom? 

Een vergelijking met het programma in Groot Brittannië (preciezer: Engeland en Wales) maakt 
duidelijk hoezeer de regeling het Nederlandse onderwijsstelsel reflecteert. In Groot Brittannië werd 
centraal besloten wat voor hulp zou worden gegeven aan de leerlingen, en hoe deze zou worden 
verstrekt, en door wie. Al deze keuzes mochten in Nederland door scholen en schoolbesturen 
worden genomen. Er is zo een grote diversiteit aan programma’s ingezet. Toch zagen we een aantal 
overeenkomsten in gemaakte keuzes. In het PO was het overgrote deel van de programma’s gericht 
op vakinhoudelijke ondersteuning, vaak in taal en/of rekenen. Daarnaast had 20% van de 
programma’s in het PO ook een sociaal-emotionele component, vanuit de motivatie dat leerlingen 
ook sociaal-emotionele achterstanden hadden opgelopen. Het inhalen daarvan werd zelfs door een 
meerderheid van PO-scholen als doel opgegeven, ook als ze zich er niet expliciet op richtten. VO-
scholen hadden meestal meerdere programma’s lopen. Het zijn grotere scholen (met gemiddeld 
1600 leerlingen), waarin het organiseren van meerdere programma’s naast elkaar makkelijker 
uitvoerbaar is dan binnen basisscholen (gemiddeld 220 leerlingen). Zo organiseerden bijna alle VO-
scholen vormen van vakinhoudelijke ondersteuning die we geschaard hebben onder de categorie 
bijles. Daarnaast organiseerde ongeveer de helft examentrainingen voor hun leerlingen, en een 
substantieel deel trainingen gericht op sociaal-emotioneel functioneren en op studievaardigheden.  

Bijna alle VO-scholen en 2/3e van de basisscholen gaf aan de programma’s voor het eerst te 
organiseren. Dit in tegenstelling tot de situatie in het MBO, waar vooral bestaande programma’s 
werden gecontinueerd en uitgebreid (REF). Hoewel aanvragen vaak gedaan werden op het niveau 
van schoolbesturen, waren ze vaak georganiseerd op schoolniveau. We kwamen wel voorbeelden 
tegen van programma’s die op meerdere scholen binnen een bestuur werden uitgevoerd, maar dit 
was een minderheid. De programma’s moesten worden uitgevoerd in een periode van nieuwe 
schoolsluitingen en lerarentekorten. Sommige programma’s werden opgeschort of uitgesteld, en 
veel programma’s zijn anders uitgevoerd dan in de aanvraag aangeduid. Maar de meeste scholen 
slaagden erin inhaalprogramma’s ten uitvoer te brengen, wat een forse prestatie mag heten. 

We onderzochten hoe scholen de programma’s kozen, en of hier een uitgewerkte theory of change 
aan ten grondslag lag – een theorie over hoe de programma’s bij zouden dragen aan het behalen van 
de doelen die de school voor de inhaalprogramma’s opgesteld had, en de condities die hiervoor 
nodig zijn. Uit de interviews bleek dat veel scholen geen duidelijke theory of change hanteerden bij 
het aanvragen. Aanvragers hadden helder voor ogen welk programma ze kozen en met welk doel of 
doelen, maar hoe dat programma tot het doel zou leiden (het onderliggende werkingsmechanisme) 
konden ze niet helder formuleren; vaak worden keuzes beargumenteerd vanuit pragmatische 
overwegingen. Voor de meest voorkomende soorten programma’s hebben we werkingstheorieen 
geëxtraheerd uit de interviews, vaak met leiders van meerdere scholen, maar deze kwamen vaak pas 
door reflectie tijdens het interview tot stand. In een vervolgronde van het subsidieprogramma heeft 
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het ministerie van OCW getracht de besluitvorming in scholen te sturen door het introduceren van 
de menukaart voor het Nationaal Programma Onderwijs. Dit gebeurde in mei 2021, en een deel van 
de interviews vond pas daarna plaats, maar dit leidde niet meteen tot een andere verantwoording 
van de programma’s. Het is echter onduidelijk of en in welke mate expliciete theories of change 
effectiever zijn dan keuzes op basis van impliciete veronderstellingen.  

Wie deden mee? 

De inhaalprogramma’s waren niet bedoeld voor alle leerlingen, maar specifiek voor de leerlingen die 
achter liepen door de coronapandemie. Scholen konden subsidie krijgen voor 10% van hun 
leerlingen, of 20% bij een hoge achterstandsscore (d.w.z., veel leerlingen in de populatie uit minder 
kansrijke huishoudens). Aan de hand van de kwantitatieve onderzoeken naar leerwinst en naar 
sociaal-emotioneel functioneren kon worden onderzocht welke kinderen door scholen geselecteerd 
waren om deel te nemen aan de programma’s. De deelnemers bleken gemiddeld lagere 
leerprestaties te hebben bij de start van het programma, minder gemotiveerd te zijn, een lager 
academisch zelfconcept te hebben en een lager schoolwelbevinden. Dit suggereert dat scholen zich 
goed hebben gekweten van de taak om leerlingen met achterstanden aan het programma te laten 
deelnemen. Tegelijk is niet duidelijk dat deze achterstanden door de coronapandemie ontstonden, of 
over langere tijd waren gevormd. Anekdotisch blijkt uit de interviews met leerlingen voor de case 
studies het laatste (‘ik was altijd al slecht in dat vak’). Het is zeer de vraag of het voor scholen 
mogelijk was om achterstanden-door-de-pandemie te onderscheiden van eerdere achterstanden (en 
ethisch kan men zich afvragen of het wel uitmaakt en niet elke achterstandsbestrijding wenselijk is). 

Een eigenaardige bevinding van de case studies is dat respondenten van verschillende scholen als 
succesfactor noemden dat vooral gemotiveerde leerlingen mee deden aan het programma. Dit lijkt in 
tegenspraak met de eerder genoemde bevinding dat deelnemers gemiddeld minder gemotiveerd 
voor school waren dan niet-deelnemers aan de programma’s. Echter, een onderscheid tussen 
deelnemers die starten aan het programma en het programma afmaken zou de schijnbare 
tegenstelling al verklaren: deelname aan de programma’s was meestal vrijwillig waardoor 
waarschijnlijk de meest gemotiveerde leerlingen overbleven. Dit is onwenselijk aangezien 
gedemotiveerde leerlingen in het algemeen minder kans maken op een succesvolle schoolloopbaan 
dan goed gemotiveerde leerlingen. Het is echter een bekende puzzel dat programma’s bedoeld om 
achterstanden in te halen, vaak moeilijk de juiste leerlingen bereiken. 

 

Hadden de inhaalprogramma’s effect? 

Voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs was er evidentie dat de 
inhaalprogramma’s voor een sterkere leergroei bij deelnemers had gezorgd. Uit de periodieke 
rapportages van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs bleek dat voor alle leerlingen een herstel 
van leerprestaties wordt gezien (NCO, 2022). Onze bevindingen laten zich daardoor niet verklaren, 
aangezien we het verschil in leergroei tussen deelnemers en niet-deelnemers als afhankelijke maat 
gebruikten, wat los staat van algemeen herstel van beide groepen. 

De toewijzing aan het programma was niet willekeurig, wat causale interpretaties bemoeilijkt. Bij 
zowel PO als VO kon causaliteit worden ondersteund met extra analyses. Bij PO waren dat analyses 
op data uit eerdere jaren om hard te maken dat een difference in difference-analyse gerechtvaardigd 
was. In het kort – omdat deelnemers en niet-deelnemers voor de coronapandemie een parallel 
traject hadden, is het traject na de pandemie, met sterkere leergroei bij de deelnemers, met 
vertrouwen toe te schrijven aan hun deelname aan de inhaalprogramma’s. Bij VO was zo’n analyse 
niet mogelijk, maar kon wel voor de deelnemers aan bijlesprogramma’s worden gekeken of hun 
cijfers specifiek voor het bijlesvak verbeterden. Dat was inderdaad zo. 
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Niet alle soorten programma’s hadden even veel effect. Bij zowel PO als VO waren programma’s 
gericht op specifieke missende vakinhoud succesvoller dan meer algemene programma’s. 
programma’s gericht op specifieke vakinhoud bestonden uit vormen van remedial teaching in het PO, 
en bijles voor specifieke vakken in het VO. 

Terwijl effecten op leergroei konden worden aangewezen, was dat niet het geval voor sociaal-
emotioneel functioneren. Beter sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen werd door veel 
scholen genoemd als nevendoel van programma’s, of zelfs hoofddoel. Ook bijvoorbeeld Unicef heeft 
gewezen op het belang van het sociaal-emotionele in het herstel na corona (Unicef, 2022). Binnen 
het sociaal-emotionele domein zijn echter verschillende accenten te zetten. Waar Unicef 
bijvoorbeeld de aandacht richt op sociaal-emotioneel welzijn van leerlingen, lijken veel scholen zich 
te richten op sociaal-emotionele vaardigheden. Vaardigheden kunnen leiden tot welzijn, maar dat is 
niet gegarandeerd, of gegarandeerd de snelste weg tot meer welzijn. De vragenlijst die werd 
afgenomen legde meer het accent op welzijn dan op vaardigheden, en kan dus de doelen van een 
aantal programma’s hebben gemist. Het is echter ook mogelijk dat het onderscheidingsvermogen 
van het onderzoek simpelweg te klein was om effecten op te pikken, of dat het voor scholen moeilijk 
is sociaal-emotioneel welzijn van specifieke groepen leerlingen gericht te verbeteren. 

 

Lessen uit de case studies 

De case studies zijn ingezet om lessen te trekken uit de geïmplementeerde programma’s. De door 
scholen genoemde succesfactoren zijn in lijn met wat uit de literatuur over het bestrijden van 
achterstanden bekend is (Kortekaas-Rijlaarsdam et al., 2020):  

• Kleine groepen, die individuele aandacht mogelijk maken. 
• Coherentie met de reguliere lessen 
• Roostering zodat deelname voor de leerlingen makkelijk was 
• Competente, deskundige begeleiders en voldoende beschikbaar personeel 

Het laatste punt reflecteert dat we in een periode leven van grote lerarentekorten, die ook rol 
speelden bij de haalbaarheid in het aanbieden van de inhaalprogramma’s. In de case study interviews 
kwam regelmatig naar voren dat de keuzes van scholen werden beïnvloed door de mogelijkheid of 
onmogelijkheid om personeel te werven voor een bepaald programma. Ook in de theory of change 
interviews kwam dit naar voren; respondenten gaven bijvoorbeeld aan high-dosage tutoring een 
mooie interventie te vinden, maar dat deze niet haalbaar was met de huidige personeelstekorten. Dit 
probleem speelt ook bij de implementatie van het Nationaal Programma Onderwijs. 

 

Conclusie 

Het onderzoek heeft sterke aanwijzingen opgeleverd dat de IOP-subsidie in het PO en VO 
grotendeels zijn doel heeft bereikt. De subsidie stelde scholen in staat om inhaalprogramma’s in te 
richten, wat ze massaal gedaan hebben. Niet alle programma’s hebben effect gehad, maar een groot 
deel wel waardoor gemiddeld leerachterstanden van de deelnemers zijn verkleind. De subsidie is dus 
effectief gebleken. Of het efficiënt was, of efficiënter had gekund, is met de huidige gegevens niet te 
achterhalen. 
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