
Overzicht interventies 

 
 

A) 
Meer onderwijs (binnen of 
buiten reguliere school-
tijden) om bij groepen 
leerlingen kennis / 
vaardigheden bij te 
spijkeren 

 
Soort interventie 

 
Effect 

 
leerwinst 

 
Bewijs 

 
Kosten 

 
Voor- en vroegschoolse interventies  

 
Gemiddeld 

  
5 mnd Sterk  Zeer hoge kosten 

Uitbreiding onderwijs Klein 
  

2 mnd Gemiddeld  Gemiddelde kosten 

Zomer- of lentescholen  Klein 
  

2 mnd Sterk  Gemiddelde kosten 

 
 
 

 
B) 
Effectievere inzet van 
onderwijs om kennis en 
vaardigheden bij te 
spijkeren 

 
Soort interventie 

 
Effect 

  
Bewijs 

 
Kosten 

 
Eén op één begeleiding  Gemiddeld 

 
5 mnd Sterk  Hoge kosten 

Individuele instructie Gemiddeld 
 

3 mnd Gemiddeld  Zeer lage kosten 

Instructie in kleine groepen  Gemiddeld 
 

4 mnd Beperkt  Gemiddelde kosten 

Leren van en met medeleerlingen  Gemiddeld 
 

5 mnd Sterk  Zeer lage kosten 

Feedback Groot 
 

8 mnd Gemiddeld  zeer lage kosten 

Beheersingsgericht leren  Gemiddeld 
 

5 mnd Gemiddeld  Zeer lage kosten 

  



Overzicht interventies 

  
 
C) 
Sociaal emotionele en 
fysieke ontwikkeling van 
leerlingen 
 
In mei komt een stappenplan 
beschikbaar voor 
beleidsmedewerkers van 
onderwijs en gemeenten om te 
helpen een samenhangende 
aanpak voor herstel van 
veerkracht en welbevinden na 
corona vorm te geven. 
 

 
Soort interventie 

 

 
Effect 

 
Leerwinst 

 
Bewijs 

 
Kosten 

Interventies gericht op het 
welbevinden van leerlingen  

Databank Effectieve Jeugdinterventies | NJi 
Interventieoverzicht primair onderwijs | Loketgezondleven.nl 
Interventieoverzicht voortgezet onderwijs | Loketgezondleven.nl 

Sportieve activiteiten  Klein 
 

2 mnd Beperkt  Gemiddelde kosten 

cultuureducatie Klein 
 

2 mnd  Gemiddeld  Lage kosten 

   
  
 
D) 
Ontwikkeling van de 
executieve functies van 
leerlingen 

 
Soort interventie 

 

 
Effect 

 
Leerwinst 

 
Bewijs 

 
Kosten 

Metacognitie en zelfregulerend leren  Groot 
 

7 mnd Sterk   Zeer lage kosten 

Samenwerkend leren  Gemiddeld 
 

5 mnd Sterk   Zeer lage kosten 

   
  
 
E) 
(Extra) inzet van 
personeel en 
ondersteuning 
 

 
Soort interventie 

 
Effect 

 

 
Leerwinst 

 
Bewijs 

 
Kosten 

Klassenverkleining  Gemiddeld 
 

3 mnd Gemiddeld Hoge kosten 

Onderwijsassistenten/ instructeurs Klein 
 

1 mnd Beperkt Hoge kosten 

  

https://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies
https://interventies.loketgezondleven.nl/interventieoverzicht5/po
https://interventies.loketgezondleven.nl/interventieoverzicht5/vo
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F) 
Faciliteiten en 
randvoorwaarden  

 
Alleen rand-voorwaardelijk / ondersteunend in te zetten samen met interventies onder A t/m E 

 
 

Soort interventie 
 

 
Effect 

 

 
Leerwinst 

 
Bewijs 

 
Kosten 

Ouderbetrokkenheid  
 

Gemiddeld 3 mnd Gemiddeld Gemiddelde kosten 

Digitale technologie: IT 
hardware en -software voor 

specifieke interventies 

Gemiddeld 4 mnd Sterk  Gemiddelde kosten 

Tijdelijk aantrekken of inhuren 
van nieuw personeel voor 

specifieke interventies  

 

Professionalisering die nodig is 
om gekozen interventies te 

kunnen uitvoeren zoals 
coaching of gerichte 

trainingen  

Praktijkkaart: coaching - EducationLab (education-lab.nl) 
Praktijkkaart: professionalisering - EducationLab (education-lab.nl) 

Schoolontwikkeling en 
verbetercultuur  

 

Systematisch monitoren en 
bijstellen (data geïnformeerd 

werken) 

Praktijkkaart: monitoring en evaluatie - EducationLab (education-lab.nl) 

Leermiddelen: inzet van 
aanvullende of nieuwe 

leermiddelen, (formatieve) 
toetsen en leerling-volg-

systemen, bijvoorbeeld voor 
maatwerk 

 

 
 

 

https://education-lab.nl/publications/praktijkkaart-coaching/
https://education-lab.nl/publications/praktijkkaart-professionalisering/
https://education-lab.nl/publications/praktijkkaart-monitoring-en-evaluatie/

