
 

 

Nieuwsbrief EVENING augustus 2021 

 

Welkom! Dit is de tweede 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. Bij het project wordt er gekeken naar twee grote maatregelen binnen 

de voor-en vroegschoolse educatie (VVE): de urenuitbreiding (sinds augustus 2020) en de norm voor 

de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers (vanaf januari 2022). Een team van de Universiteit 

Utrecht en Sardes onderzoeken de effectiviteit van deze maatregelen, met als belangrijkste vragen:  

Hebben de maatregelen een positief effect op de sociaalemotionele, motorische, talige en 

cognitieve ontwikkeling van doelgroepkinderen en wat is de rol van de kwaliteit van VVE? 

 

Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Voor meer 

informatie over EVENING, en ons eerste tussentijdse rapport, kijk op www.eveningonderzoek.nl 

 

Start van het nieuwe schooljaar 

Na een zeer zwaar jaar voor de kinderopvang, starten we dit nieuwe schooljaar met een positieve blik. 

2020-2021 stond in het teken van de COVID-19 pandemie, we hopen dat het nieuwe schooljaar start 

in een andere fase! Zodoende gaan we ook verder met onze dataverzameling binnen het EVENING 

project. De dataverzameling bestaat uit de gezinsafspraken (waar assistenten speelse taakjes met de 

kinderen doen en een ouderinterview afnemen bij de gezinnen thuis) en de locatiebezoeken (waar 

assistenten kwaliteitsobservaties uitvoeren en een interview of vragenlijst met de pedagogisch 

medewerkers en leidinggevende wordt afgenomen). We zijn van plan zowel de gezinsafspraken als de 

locatiebezoeken op te pakken. Onze assistenten staan, na een moeizaam jaar, te trappelen om weer 

te beginnen! We zullen daarom binnenkort telefonisch contact met jullie opnemen om zowel de 

werving van de gezinnen als de locatiebezoeken te bespreken. 

 

Loterij voor groepen, pedagogisch medewerkers en leidinggevenden 

Vorig jaar hebben we cadeaubonnen a 50 euro verloot onder alle pedagogisch 

medewerkers en leidinggevenden die de EVENING vragenlijst hadden ingevuld. Onze 

cadeaubon kan online ingewisseld worden voor een cadeaubon naar keuze; bol.com, 

Zalando, HEMA, de Bijenkorf, een bloemenbon, bladcadeau, hotelcadeau, etc. Dit 

jaar willen we weer hetzelfde doen, als bedankje dat jullie onze vragenlijsten invullen. 

Rond de Kerst zullen we weer de bonnen verloten! 

 

Om jullie te bedanken voor de actieve werving van de gezinnen, gaan we nu ook 

boekenbonnen verloten onder de groepen. Voor ieder kind dat zich aanmeldt, maakt 

uw groep kans op onze boekenbonnen á 25 euro. Deze zullen twee keer worden 

uitgedeeld: voor de Kerst 2021 en in zomer 2022. 

 

Werving van gezinnen kan lastig zijn; tips! 

Het kan voor pedagogisch medewerkers soms lastig zijn om ouders duidelijk te maken dat er een 

onderzoek gaande is. We willen jullie zo min mogelijk belasten en zijn ook altijd bereid om langs te 
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komen op de groep om zowel jullie als de ouders uitleg te geven over het project. Verder zijn onze 

kant en klare ouderfolders met belangrijke informatie in meerdere talen beschikbaar om zoveel 

mogelijk taalbarrières weg te nemen. 

Wat kunt u nog meer tegen de ouder zeggen om het EVENING project uit te leggen? 

• Waarom dit project: ‘In dit onderzoek willen ze weten hoe jonge kinderen leren en hoe de 

voorschool/peuterschool nog beter kan, zodat álle jonge kinderen kunnen leren en groeien. 

Onze locatie doet samen met nog veel locaties in Nederland mee met dit onderzoek’ 

• Waarom zouden ouders meedoen:   

o Probeer het belang van het onderzoek duidelijk te maken; samen proberen we alle 

peuters in Nederland te helpen. 

o Ouders kunnen zien hoe hun kind de speelse taakjes uitvoert met de assistent; veel 

ouders vinden het leuk om te zien wat hun kind al kan op het gebied van taal, 

geheugen, motoriek. 

o De kinderen krijgen allemaal een cadeautje, en de ouders een vergoeding: 10 euro 

voor de ouders die één keer meedoen (als het kindje bijna 4 jaar is) en 15 euro voor 

de ouders die twee keer meedoen (als het kindje bij de eerste afspraak ongeveer 2.5 

jaar oud is). 

• Leg uit dat ouders het foldertje kunnen invullen en dan weer bij jullie inleveren. Mocht dit 

onduidelijk zijn voor de ouders, dan hebben we een kort stappenplan voor de ouders (zie 

bijlage mail). Jullie leveren vervolgens de informatie van de ouders bij ons aan. We doen dit 

op deze wijze in verband met de AVG/privacy van de ouders.  

• Het uitdelen van de folders gaat op iedere groep anders: sommige groepen geven de folders 

mee aan alle kinderen, ongeacht leeftijd (dan bellen wij de ouders om een afspraak te maken 

als het kind de juiste leeftijd heeft). Sommige groepen geven de foldertjes aan nieuwkomers 

mee bij het intake-gesprek of bij een tussentijds-gesprek. Andere groepen kiezen ervoor om 

3 keer per jaar grondig aandacht te besteden aan het project, zowel aan het uitdelen van de 

folders als het navragen of ouders het foldertje hebben gelezen. Alle tactieken zijn goed voor 

ons, kies zelf wat voor jullie het fijnste is.  

• Jullie enthousiasme over het onderzoek is het allerbelangrijkste om ouders te laten meedoen 

met het EVENING project!  

 

Aankondiging ECCESS Seminar op Universiteit Utrecht – 11 november 2021 

Ieder jaar organiseert Universiteit Utrecht een gratis seminar voor pedagogisch medewerkers, 

leerkrachten, leidinggevenden, bestuurders, beleidsmakers en andere pedagogisch professionals 

omtrent de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het voorschoolse- en basisonderwijs. De 

nieuwste resultaten van verschillende onderzoeken worden besproken (onder andere EVENING), er 

zijn (internationale) sprekers en we discussiëren over de koppeling tussen theorie en praktijk. Het 

thema van dit jaar:  Vernieuwing van het pedagogisch-educatieve stelsel van kinderen. Deze dag wordt 

altijd enorm positief ontvangen door het veld. Binnenkort ontvangt u van ons de uitnodiging. Dit jaar 

zal het een hybride versie worden, met de mogelijkheid om online deel te nemen. 

 

Mocht u zelf behoefte hebben aan meer uitleg over het project, of is er iets niet 

duidelijk, laat het ons weten via evening@uu.nl 


