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Onze missie

Dit project wil de ongeziene cognitieve talenten van leerlingen met 
minder bevoordeelde achtergrond zichtbaar maken en
ontwikkelen door hun academische taalvaardigheid te verbeteren.



De partners



Gagne







Rijswijks Lyceum



Resultaten onderzoek 2019-2020



Verloop

Ouders informeren (via scholen)
infoavond
Brief met geïnformeerde toestemming + 
achtergrondgegevens

Pre-test leerlingen 1ste jaar (met toestemming ouders)

Selectie van cognitief talent ~ lage ESCS ➔ Controle & 
Programmagroep

Taalprogramma voor programmagroep (via scholen)

Post-test Controle – Programma groep



Wat brengen we in kaart

Enkel pre-test ➔ ESCS indicatoren: 
Thuistaal
Migratie achtergrond
Opleiding moeder/beroep vader

Pre- & Post-test
Niet-talig (Fluïde Redeneren) ➔ Selectie cognitief talent

Puntreeksen
Symbool Redeneren

Talig (Gekristalliseerde kennis) ➔ Effect van programma
Wat past niet in de reeks?
Tegenstellingen

Motivatie, amotivatie, betrokkenheid, verveling, flow & burn-out
Schoolresultaten



Pretest 19-20: deelnemers

Totaal 

aantal 

leerlingen in 

eerste jaar

leerlingen in 

pretest

(% van 

instroom)

Jongens/Meisje

s

Gemiddel

de leeftijd

(SD)

Leeftijds-

bereik

School 1 97 58

(60%)

23/35

(40%/60%)

11.88

(0.70)

11-14

School 2 154 84

(55%)

43/41

(51%/49%)

11.94

(0.55)

11-14

School 3 318 179

(56%)

86/91

(48%/51%)

12.19

(0.56)

11-13

School 4 - 40 22/18

(55%/45%)

11.67

(0.57)

10-13

Total 361



ESCS

0

50

100

School 1 School 2 School 3 School 4

Nederlands Nederlands + andere taal

Enkel andere taal Missing

0

50

100

School 1 School 2 School 3 School 4

Student geboren in ander land

Beide ouders geboren in een ander land

Eén van de ouders geboren in een ander land

Beide ouders geboren in België/ Nederland

Missing

0

20

40

60

80

School 1 School 2 School 3 School 4

Lage opleiding moeder &/or lage beroepsstatus vader

Gemiddeld tot hoge opleiding moeder & beroepsstatus vader

Missing

1. Thuistaal

2. Migratiestatus 3. SES: opleiding moeder/ beroepsstatus

0

20

40

60

80

100

School 1 School 2 School 3 School 4

Geen ESCS indicator Minstens 1 ESCS indicator Missing

ESCS



De resultaten roepen veel vragen op!

Hoe komt het dat de uitkomsten zo verschillen tussen de 
scholen?

Hoe komt het dat de programmagroep alleen op ak vooruit 
ging?

Wat betekent dit voor het programma per school?

Hoe kunnen we zorgen voor meer positief effect op 
schoolresultaten?

Welke impact heeft de lock-down gehad op de uitkomsten?

Hoe kunnen we de motivatie van leerlingen verhogen?

…



De resultaten roepen veel vragen op!
Hoe komt het dat de uitkomsten zo verschillen tussen de scholen?

Verschillen in populatie; verschillen in aanpak

Hoe komt het dat de programmagroep alleen op ak vooruit ging?

Goed nieuws, want talig vak

Weinig correlatie tussen schoolresultaten en verbale test 

Wat betekent dit voor het programma per school?

Differentiatie aanbrengen in lengte, intensiteit, niveau

Hoe kunnen we zorgen voor meer positief effect op schoolresultaten?

Intensiever programma: langer, actiever

Mentoren en vakdocenten meer betrekken

Welke impact heeft de lock-down gehad op de uitkomsten?

Angst, onzekerheid

Stagnatie?

Hoe kunnen we de motivatie van leerlingen verhogen?

Doel beter overbrengen

Ouders beter betrekken

Keuzemogelijkheden

Levels aanbrengen

Kortere eenheden



En ook…

… geduld



Hoe verder?

Na vandaag: verbeteren programma en lesmateriaal

Tweede ronde pretest – programma – posttest

Eindsymposium september 2021



Bureau Talent
Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
Nederland
+31 71 7 850 850
info@bureautalent.nl
www.bureautalent.nl

Lineke van Tricht 
+31 6 30 87 09 47
lineke@bureautalent.nl

Vragen?

tel:+31717850850
mailto:info@bureautalent.nl
http://www.bureautalent.nl/
https://www.linkedin.com/company/bureau-talent/
https://facebook.com/bureautalent
tel:+31630870947
mailto:Lineke@bureautalent.nl

