
 

 
 

Nieuwsbrief EVENING juli 2020 
 
Welkom! Dit is de eerste nieuwsbrief over het EVENING project. EVENING staat voor Effectstudie 
Voorschoolse Educatie: een Natuurlijk Experiment in Nederlandse Gemeenten. EVENING verwijst ook 
naar het belangrijke doel van voorschoolse educatie: het vergroten van kansengelijkheid  en het 
creëren van een gelijk speelveld. 
 
Vanaf augustus 2020 hebben Nederlandse gemeenten de wettelijke taak om 16 uur per week 
voorschoolse educatie aan te bieden aan kinderen die een risico lopen op taal- en 
onderwijsachterstanden (doelgroepkinderen). Veel instellingen die voorschoolse educatie (VE) 
aanbieden zullen hierdoor het urenaanbod substantieel moeten verruimen, of hebben dit onlangs al 
gedaan. Een team van de Universiteit Utrecht en Sardes onderzoekt de effectiviteit van de maatregel, 
met als belangrijkste vraag:  
Heeft de maatregel een positief effect op de sociaalemotionele, motorische, talige en cognitieve 
ontwikkeling van doelgroepkinderen en maakt de manier waarop de maatregel wordt uitgevoerd 
uit voor de grootte van de effecten?.   
 
Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Voor meer 
informatie over EVENING, kijk op www.eveningonderzoek.nl 
 

 

 

Pijlers van project 
 
We richten ons bij dit project op drie pijlers: 
1. De gezinnen waar we de ontwikkeling van de kinderen 
volgen en een interview houden met de ouders. 
2. Het lokale beleid van de gemeenten en het beleid van de 
VVE aanbieders. 
3. De VVE groepen, waar we kwaliteitsobservaties uitvoeren 
en vragenlijsten afnemen bij de 
pedagogisch medewerkers en leidinggevenden. 
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Overzicht van werving 
 
Op dit moment doen zo’n 60 verschillende VE aanbieders met 
ruim 250 groepen in 26 gemeenten verspreid over heel 
Nederland mee. We hopen dat uiteindelijk ongeveer 2000 
kinderen zullen  deelnemen aan het onderzoek. In mei 2019 zijn 
we begonnen met de stapsgewijze werving van: 1)  gemeenten; 
2) aanbieders binnen deze gemeenten en hun VE groepen; 3) 
gezinnen en kinderen in deze groepen. De werving van de 
aanbieders, groepen en gezinnen loopt nog door.  
 
 
 

http://www.eveningonderzoek.nl/


 

Situatie omtrent COVID-19  
Door de coronacrisis heeft de dataverzameling van medio maart tot juni 2020 stil gelegen. Met veel 
respect hebben we gezien hoe de kinderopvang en peuterspeelzalen grote inspanningen hebben 
geleverd in deze moeilijke periode. In de tussentijd heeft het EVENING team gezocht naar 
aanpassingen om de dataverzameling weer veilig te kunnen opstarten. Zo maken we nu gebruik van 
online vragenlijsten (indien gewenst een telefonisch interview) in plaats van een persoonlijk interview 
met de professionals op de VE locatie. Verder hebben we een duidelijk corona-protocol gemaakt voor 
onze onderzoeksassistenten (te vinden op onze website) en aanvullende maatregelen getroffen om 
ook in de thuisomgeving 1,5 meter afstand te kunnen houden.  
We hebben door de coronacrisis helaas een vertraging opgelopen. Na de zomervakantie gaan we 
verder met de locatiebezoeken. We hopen deze voor eind 2020 te hebben afgerond. Verder 
verwachten we dat de werving van de gezinnen op de groepen langer door gaat lopen, tot eind 2021 
in plaats van zomer 2021, zodat we meer kinderen en gezinnen kunnen bereiken. Ook hebben we er 
voor gekozen om alle kinderen in de deelnemende VE groepen mee te nemen in het EVENING project 
na de zomer. Vanaf schooljaar 2020-2021 mogen ook peuters meedoen die (nog) geen VVE-indicatie 
hebben, maar wel op de deelnemende EVENING groepen zitten. Dit biedt de mogelijkheid om  
kinderen te volgen die geen VVE-indicatie hebben volgens de doelgroep-definitie van de gemeente, 
maar bij wie de pedagogisch medewerkers zich wel zorgen maken over een mogelijke 
onderwijsachterstand. 
 
Huisbezoeken 
Ouders kunnen hun interesse voor deelname kenbaar maken via de meertalige EVENING-folders die 
de pedagogisch medewerkers uitdelen op de groepen. Deelnemende groepen hebben deze folders 
ontvangen van de Universiteit Utrecht. Indien de groepen meer folders willen of deze digitaal wensen 
te ontvangen, kunt u een mail sturen naar evening@uu.nl . In januari 2020 zijn de eerste huisbezoeken 
geweest, tot juli 2020 zijn er nu ongeveer 75 kinderen getest en zijn hun ouders geïnterviewd.  
Tijdens de huisbezoeken kijkt een getrainde onderzoeksassistente naar de ontwikkeling van de peuters 
op het gebied van taal, executieve functies, motoriek en gedrag door middel van computertaakjes en 
spelletjes met speelgoed. Het ouderinterview wordt afgenomen met behulp van een vragenlijst. We 
werken met een team van tien getrainde meertalige onderzoeksassistenten. Inmiddels hebben de 
eerste huisbezoeken na de versoepelingsmaatregelen weer plaats gevonden en zowel ouders als 
kinderen zijn tevreden over onze aanpassingen! 
We merken dat op sommige groepen de werving een beetje traag op gang komt. Verloopt ook bij u 
de werving minder vlot, neem dan contact met ons op via evening@uu.nl zodat we kunnen kijken 

hoe we kunnen helpen. 
 
Locatiebezoeken en vragenlijsten 
We voeren kwaliteitsobservaties uit op de VE-groepen. Hierbij meten we de educatieve en emotionele 
kwaliteit op de groepen door de interacties tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen te 
observeren. We gebruiken hiervoor het internationaal erkende CLASS observatie instrument, dat ook 
gebruikt wordt om de kwaliteit van de kinderopvang te meten in de landelijke monitor 
(https://www.monitorlkk.nl/). Tot aan de zomervakantie van 2020 zijn er zo’n 50 observaties 
uitgevoerd. Dit najaar plannen we de observaties in de overige groepen. In het voorjaar van 2021 volgt 
een tweede observatieronde. Iedere locatie ontvangt een Tips & Tops rapport gebaseerd op de 
observaties.  
Naast de observaties houden we interviews (momenteel een online vragenlijst) met de leidinggevende 
en een van de pedagogisch medewerkers van de locatie. In de interviews gaan we dieper in op het 
beleid van de organisatie, de samenstelling van het team, de dagelijkse praktijk op de groepen en de 
invoering van de urenuitbreiding. Deze vragenlijst is juni 2020 uitgezet bij alle deelnemende EVENING 
groepen.  

We verwachten eind 2020-begin 2021 het eerste rapport over de kwaliteit van voorschoolse 
educatie op te leveren! 
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Toekomst: Uitbreiding EVENING project 
Om de kansengelijkheid te vergroten investeert het kabinet extra middelen in voorschoolse educatie. 
De investeringen zijn bedoeld om: 

1) Het VE-urenaanbod uit te breiden van minimaal 10 naar 16 uur per week (van 600 naar 960 

uur tussen de leeftijd 2,5 en 4). Deze maatregel geldt vanaf augustus 2020. 

2) De kwaliteit van het aanbod te verhogen door de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers 

(hbo’er) te stimuleren. Vanaf 2022 geldt een norm voor de inzet van hbo’ers van minimaal 10 

uur per jaar per doelgroepkind op de locatie. 

Oorspronkelijk richtte EVENING zich exclusief op de effecten van de eerste maatregel. Het ministerie 
van OCW heeft middelen beschikbaar gesteld om het onderzoeksproject uit te breiden waarbij ook de 
effecten van de tweede maatregel worden onderzocht. Op die manier ontstaat er een volledig beeld 
van de impact van de VE-impuls van € 170 miljoen vanuit de overheid. De hoofdvraag die beantwoord 
wordt in de uitbreiding is:  
Wat is het effect van de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker op de kwaliteit van het VVE-
aanbod en de ontwikkeling van doelgroepkinderen? 
 
Naast de effecten van de norm voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers zal EVENING ook 
de effecten van voorschoolse educatie vóór de leeftijd van 2,5 jaar evalueren. Dit was ook een 
nadrukkelijke vraag vanuit het veld: 
Wat zijn de effecten van een vroege start (voor 2,5 jaar) van voorschoolse educatie op de 
ontwikkeling van doelgroepkinderen? 
 

Deze uitbreiding van het EVENING onderzoek gaat pas in 2022 van start. Te zijner tijd zullen we 
met u in gesprek gaan over wat deze uitbreiding betekent voor uw gemeente en organisatie. 

 


