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Kinderverzorgers 
in de klas 

versterken het 
leerrendement.
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K
leuters groeien ontzettend snel op 
fysiek, sociaal, emotioneel en cog-
nitief vlak. De kwaliteit van die groei 
is bepalend voor de rest van hun 

ontwikkeling. Kleuters die goed en beteke-
nisvol geprikkeld worden, zullen bijvoorbeeld 
sneller een rijke woordenschat hebben én 
ook houden. Taalbeheersing is cruciaal voor 
de hele verdere schoolloopbaan.

Afgelopen schooljaar misten veel 2,5-jarigen 
door de lockdown de start van hun school-
loopbaan. Ze kwamen pas een half jaar later, 
voor het eerst jouw klas binnen. Jullie ver-
telden ons bezorgd over de achterstand op 
het vlak van taalontwikkeling. De zindelijk-
heidsproblemen zijn ook groter dan normaal 
en hun zelfstandigheid is minder ver ontwik-
keld dan je normaal van 3-jarigen kan ver-
wachten. In het eerste leerjaar voelen jullie 
aan dat kinderen minder voorbereidend le-
zen hebben gehad in de derde kleuterklas 
en dat jullie dit moeten/zullen bijbenen. Alle 
hens aan dek dus, dat weten jullie als geen 
ander. Uiteraard zullen jullie met de leerlin-
gen een weg gaan, en dan speelt de kinder-
verzorger in jouw school een cruciale rol. 

Kinderverzorgers in de 
kleuterklas versterken 
het klasmanagement. 
Dankzij hen is er meer 
tijd voor taal en meer tijd 
om zorgen, leren en spelen 
te combineren. Toch is de kans 
groot dat jouw school binnenkort 
minder uren kinderverzorging zal hebben. 
Want bij code oranje of rood moet een kin-
derverzorger zich beperken tot één school. 
Een heel aantal scholen zal het dan ‘maar’ 
zonder hen moeten doen. Dat vindt het COV 
onaanvaardbaar. We vragen/vroegen én ver-
wachten een oplossing van de minister en 
reikten een werkwijze aan!

Enkel een langetermijnvisie helpt onderwijs 
vooruit. Ook in coronatijd is het daarom cru-
ciaal om alle kleuterscholen zo goed moge-
lijk te omkaderen. Alleen zo krijgen kleu-
ters de kans om zich maximaal te ontwik-
kelen. Het COV wil, zoals het regeerakkoord 
belooft, meer uren kinderverzorging op jouw 
school en wil dat elke kinderverzorger die 
niet meer op jouw school kan komen, ver-
vangen wordt.

Economen proberen de impact van de lockdown op onderwijs in cijfers te vatten. Ze kijken 
daarbij vooral naar de oudere leerlingen. Nobelprijswinnaar en econoom James Heckman 
wees al veel eerder op het belang van het kleuteronderwijs als noodzakelijke basis 
voor de verdere schoolloopbaan. Jullie constateerden dat ook in jullie 
kleuterklassen de gevolgen van de lockdown zichtbaar zijn. Het COV wil meer 
kinderverzorgers zodat kleuters maximale ontwikkelingskansen krijgen.
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