
Het onderwijs gaat vaak uit van de gemiddelde leerling. Dat doet kinderen 
die daar net onder of boven zitten tekort. Een programma ontwikkeld door 
onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Open Universiteit Neder-
land gaat uit van de capaciteiten van de individuele leerling zelf. Zo krijgen 
ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong al vanaf begin groep 1 het 
onderwijs dat ze verdienen.

‘Leerlingen zouden niet alleen op leeftijd moeten worden ingedeeld zoals nu, maar 
vooral op hun aanvangsniveaus en leermogelijkheden’, zegt Ton Mooij, onderzoeker 
aan het onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit en bijzonder hoogleraar 
onderwijstechnologie aan de Open Universiteit. ‘De cognitieve verschillen tussen kinde-
ren van dezelfde leeftijd kunnen enorm groot zijn. Zo hebben hoogbegaafden op vier
jarige leeftijd vaak een ontwikkelings en leervoorsprong van twee à drie jaar. Als daarop 
niet wordt ingespeeld, krijgen ze leer en gedragsproblemen, last van faalangst en raken 
ze gedemotiveerd’, aldus Mooij.

Mooij maakt zich al vele jaren hard voor beter onderwijs aan meerbegaafde kinderen. 
Hij pleit voor gedifferentieerd onderwijs dat al vanaf begin groep 1 de capaciteiten van 
elk kind stimuleert. Optimaliserend onderwijs noemt hij dat. 
Om dit te realiseren, heeft Mooij een programma ontwikkeld dat via Onderwijs Bewijs 
onder de naam Excel Kwadraat is uitgeprobeerd op 37 basisscholen. Onderwijs Bewijs 
is een project van het ministerie van OCW dat met wetenschappelijk onderzoek kennis 
vergaart over wat wel en niet werkt in het onderwijs. 

Kenniskasten
‘Het onderzoek richt zich op de kleuterklassen’, vertelt Amber Walraven, als onderzoeker 
bij het ITS verbonden aan Excel Kwadraat. ‘Als het kind op school komt, vullen ouders 
een lijst in met vragen op cognitief en sociaalemotioneel gebied. De leerkracht vult 
na een maand dezelfde lijst in. De antwoorden worden vergeleken en besproken met 
ouders en leerkracht om te kijken op welk niveau het kind zit en of er verschillen zijn tus-
sen thuis en school. De leerling kan dan zo snel mogelijk onderwijs op zijn eigen niveau 
krijgen.  >
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‘Om kinderen dat onderwijs op maat te bieden, moeten de lessen wel anders worden 
georganiseerd. Dat doen we door samen met leerkrachten zogenoemde kenniskasten in 
te richten aan de hand van een leerlijn. Op basis van die leerlijn wordt bestaand materi-
aal van makkelijk naar moeilijk in de kast geplaatst. Doel is een ononderbroken ontwik-
kelingslijn te creëren.’

Leerlingen kiezen zelf hun werk uit de kasten en kunnen op eigen tempo doorwerken. 
De leerkrachten treden op als begeleiders. Om dat goed te kunnen doen, moeten zij 
inzicht hebben in de leerlijn en weten op welk niveau het kind zit. 
‘Scholen vinden het best lastig om het leeftijdsgerichte onderwijs los te laten en kinde-
ren op hun niveau te laten leren’, merkt Walraven. ‘Maar als leerkrachten zien hoe het 
werkt en dat het werkt, worden ze steeds enthousiaster.’ 

Versnelling
Dat beamen de leerkrachten van De Klokbeker in Ermelo, een van de scholen die mee-
deden aan het onderzoek. ‘Bij ons op school was er in groep 3 tot en met 8 wel aandacht 
voor hoogbegaafden, maar voor groep 1 en 2 was er nog niets’, vertelt onderbouw
coördinator Monique Post. ‘En kinderen worden natuurlijk niet pas hoogbegaafd in 
groep 3.   >
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Ton Mooij hielp de leerkrachten het onderwijs aan de jongste kinderen beter op de rit te 
krijgen. Post: ‘We hebben bijvoorbeeld alle speel en leermaterialen van groep 1 tot en 
met 3 op niveau gestickerd. Dat materiaal staat nu in een kast op de gang op volgorde 
van moeilijkheidsgraad. We kijken op welk niveau elk kind zit en laten hem op basis 
daarvan gericht iets uit de kast kiezen. Daarnaast krijgen kinderen die voorlopen ook 
extra les. Ze doen bijvoorbeeld in kleine groepen uitdagende spelletjes, die hun crea-
tieve denkvermogen stimuleren. Of ze verdiepen zich in een zelfgekozen thema, waar-
over ze een werkstuk maken dat ze in de klas presenteren.’

Ton Mooij zou het liefst zien dat scholen de groepsindeling op grond van leeftijd losla-
ten, maar dat vraagt vaak een te grote omwenteling. Een minder ingrijpend alternatief 
is volgens hem dat scholen kinderen per groep indelen in kleine niveaugroepen. Dat is 
precies wat De Klokbeker doet. 

‘Deze werkwijze bevalt heel goed’, zegt Post. ‘In het eerste jaar van het onderzoek vielen 
al een paar kinderen op die in aanmerking kwamen voor versnelling. Een jongen die 
eigenlijk in groep 2 hoort, zit nu in groep 3 en doet rekenen op niveau groep 4. We zijn 
nu veel minder huiverig om dat te doen.’ 

Excel Kwadraat loopt nog tot medio 2015, maar de eerste uitkomsten laten duidelijk 
zien dat scholen steeds beter de voorwaarden weten te scheppen voor deze vorm van 
differentiatie, zegt Walraven. ‘Leerkrachten geven ook meer gedifferentieerde instructie. 
Dat komt niet alleen de hoogbegaafde kinderen ten goede, maar is voor alle leerlingen 
gunstig.’ •

Bij het Onderwijs Bewijs Onderzoek Excel Kwadraat 
naar onderwijs aan excellente leerlingen zijn behalve 
Ton Mooij en Amber Walraven ook hoogleraar onder-
wijspsychologie Paul Kirschner en Elma Dijkstra van 
de Open Universiteit betrokken. Dijkstra hoopt in 
2015 op dit onderwerp te promoveren.
Contact: 
t.mooij@its.ru.nl  /  ton.mooij@ou.nl
a.walraven@its.ru.nl
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