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Vraag: 

De vraag, die aan de Kennisrotonde is gesteld, is tweeledig: 

1. Zijn er landelijke afspraken gemaakt over het maximum aantal leerlingen per groepsleerkracht? 
2. Zijn er recente (wetenschappelijke) onderzoeken voor de Nederlandse situatie bekend, waaruit blijkt dat 

grote klassen (boven de 30 leerlingen) negatieve invloed hebben op zowel de cognitieve ontwikkeling (taal 
en rekenen) als de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder kleuters?  

Kort antwoord 

De antwoorden zijn als volgt: 

1. Op dit moment zijn er in Nederland geen afspraken gemaakt over het maximum aantal leerlingen per 
groepsleerkracht (zie www.rijksoverheid.nl). 

2. Er zijn geen recente (wetenschappelijke) onderzoeken voor de Nederlandse situatie bekend, waaruit blijkt 
dat grote klassen (van meer dan 30 leerlingen) een negatieve invloed hebben op de cognitieve 
ontwikkeling of de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs. Dit betekent 
overigens niet dat we daarmee ook kunnen stellen dat de groepsgrootte niet van invloed is op de 
ontwikkeling van kinderen.  

 

Toelichting antwoord 
Toelichting op de antwoorden: 

Vraag 1. 

Op dit moment zijn er in Nederland geen afspraken gemaakt over het maximum aantal leerlingen per 
groepsleerkracht (zie www.rijksoverheid.nl). De overheid schrijft dus niet voor hoeveel leerlingen er in een groep 
mogen zitten: dat bepaalt de school. Wel staat er in de wet dat een leerling in het basisonderwijs minimaal 3,5 m2 
vloeroppervlakte nodig heeft. Hierbij dient te worden uitgegaan van het totale vloeroppervlak van het hele 
schoolgebouw, dus inclusief gangen, trappen en wc’s.  

Nauwkeurige gegevens van het aantal leerlingen in een klas ontbreken (die gegevens worden niet meer standaard 
aan de Inspectie aangeleverd); wel heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs de afgelopen jaren de groepsgrootten in 
Nederland vastgesteld aan de hand van een representatieve steekproef. Gebleken is dat in 2015/2016 de 
gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs 23,3 leerlingen was (variërend van ongeveer 6 tot 37). Dit is 
ongeveer evenveel als in 2013 en 2014. In 2015 is minder dan 6 procent van de groepen in het basisonderwijs 

http://www.rijksoverheid.nl/
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groter dan 30 leerlingen (zie de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 20 
januari 2016; referentie 878231). 

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft in zijn kamerbrief van 20 januari 2016 aan, dat 
scholen zelf hun verantwoorde keuzes (moeten) maken ten aanzien van de klassengrootte, en dat die keuze 
afhankelijk is van de context van de school. Hij onderschrijft het belang dat scholen de keuzes voor grote groepen 
(groter dan 29 leerlingen) goed onderbouwen en dat medezeggenschapsraden daarbij actief betrokken raken. 

Vraag 2.  

Werkwijze: 

Ten behoeve van het beantwoorden van de tweede vraag is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd. Daartoe zijn 
voor het zoeken van relevante en recente (na ongeveer 2005) literatuur de volgende stappen doorlopen: 

a. Search via google met termen als ‘groepsgrootte’, ‘klassengrootte’, ‘grote klassen’. 
b. Search via Web of Science , Worldcat, PsycINFO 

• Termen zoals: ‘cognitive development’, ‘children’, ‘class size’ 
• Termen zoals: ‘influence’, ‘children’, ‘class size’ 
• Termen zoals: ‘influence’, ‘children’, ‘group size’ 

c. Systematisch raadplegen van gebruikte literatuur in gevonden artikelen. 

Op basis van deze literatuurstudie zijn enkele (voorlopige) conclusies geformuleerd. Deze voorlopige conclusies zijn 
(in beknopte vorm) vervolgens via email aan drie experts voorgelegd: allen zijn onderzoekers op het terrein. Eén 
van deze onderzoekers reageerde per mail: de andere twee onderzoekers zijn daarna telefonisch benaderd. 

Alle drie onderzoekers hebben de geformuleerde (voorlopige) conclusie onderschreven, en aanvullende 
literatuursuggesties gedaan. Deze suggesties zijn benut bij het formuleren van onderstaande conclusie. 

Bevindingen 

Uit deze literatuurstudie en expert-bevraging kwam naar voren dat er geen recente (wetenschappelijke) 
onderzoeken (maximaal 10 jaar oud) voor de Nederlandse onderwijssituatie bekend zijn, waaruit blijkt dat grote 
klassen (van meer dan 30 leerlingen) een negatieve invloed hebben op de cognitieve ontwikkeling of de sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs. Dit betekent overigens niet dat we daarmee kunnen 
stellen dat de groepsgrootte niet van invloed is op de ontwikkeling van kinderen. Andere onderzoeken laten 
namelijk een meer genuanceerd beeld zien, al zijn de diverse onderzoeken niet eenduidig. 

Zo is in het begin van deze eeuw door de universiteiten van Groningen en Twente onderzoek gedaan naar onder 
meer de relatie tussen groepsgrootte en ontwikkeling van kinderen. Dit onderzoek betrof de onderbouw van het 
basisonderwijs (zie Doolaard en Bosker, 2006). Het beleid was er in die jaren op gericht om de kwaliteit van het 
onderwijs en de ontwikkeling van kinderen te stimuleren door scholen extra middelen te geven voor extra formatie. 
Daarmee konden scholen de groepen kleiner maken en/of extra personeel inzetten in de groepen (onderwijs- of 
klassenassistenten). In de rapportage van het onderzoek van Doolaard en Bosker staat dat de groepsgrootte in 
2002 ongeveer 21 tot 23 leerlingen betrof, en dat die aantallen over meerdere jaren heen (2002-2005) ongeveer 
gelijk bleven. Dit lag in de buurt van het (toenmalige) streefcijfer van het ministerie van ongeveer 20 leerlingen per 
onderwijsgevende.  
De resultaten van het onderzoek lieten een wisselend beeld zien: soms ontwikkelen leerlingen zich gunstig bij 
kleinere groepen, soms juist niet. Het hangt onder meer af van de taakgerichte interacties van de docent, de inzet 



 
 

 

van extra personeel, de groep leerlingen (groep 2, 3 of 4), niveau van de leerlingen (sterkere, zwakkere), domein 
(bijvoorbeeld taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling). Op basis van dit onderzoek adviseren de 
onderzoekers wel om voor de onderbouw te streven naar groepsgrootten van 20 à 22 leerlingen.  

We hebben in onze literatuursearch nog meer onderzoeken gevonden die gaan over een mogelijk verband tussen 
groepsgrootte en cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen. Overigens rapporteerde het CPB 
recentelijk nog een onderzoek over ‘kansrijk onderwijsbeleid’, waarin ook een overzicht van relevante onderzoeken 
op dit terrein wordt samengevat (CPB, 2016). 

De door ons gevonden onderzoeken (soms ook van twintig jaar geleden, uit meerdere landen, uit de 
onderwijssector maar ook over de vroegschoolse educatie en de kinderopvang, zie tabel in de bijlage) gaan veelal 
over kleine klassen, of over het verkleinen van klassen, en laten geen eenduidig beeld zien. Sommige onderzoeken 
rapporteren een negatief verband (hoe kleiner de klas, hoe gunstiger voor de ontwikkeling); andere onderzoeken 
laten geen verband zien (leerlingen uit grotere klassen doen het niet beter dan leerlingen uit kleinere klassen), of 
geven een onduidelijk beeld (er worden in één onderzoek verschillende ontwikkelingen gerapporteerd). Een 
overzicht van gevonden literatuur is weergegeven in de bijlage.  

In het algemeen wordt op basis van diverse (ook internationale) onderzoeken gesteld dat in Nederland met het 
enigszins verkleinen van klassen, niet zo heel veel winst te behalen zal zijn. Onderzoeken die gaan over grotere 
klassenverkleining (van 25 naar 15 leerlingen) laten een klein effect zien. Zo rapporteert Finn (2001) een matig 
effect. Ook rapporteert Hattie (2012, 2014) bijvoorbeeld op basis van grootschalige meta-analyses slechts kleine 
effecten: als klassen kleiner worden (van 25 naar 15 leerlingen) zijn er slechts weinig verschillen te zien in 
leerresultaten. De effecten van klassenverkleining zijn derhalve (in de meta-analyses van Hattie) systematisch 
klein. Met het verkleinen van klassen is derhalve volgens Hattie niet zo veel winst te behalen: andere maatregelen 
zullen meer impact hebben op de leerprestaties van leerlingen, zoals het geven van feedback (Hattie, 2012, 2014). 
Hattie geeft uitleg bij zijn constatering dat leerlingen uit kleinere klassen het niet zo heel veel beter doen dan 
leerlingen uit grotere klassen. Bij de onderzoeken die het belang van kleine klassen ondersteunen, gaat het volgens 
Hattie meer over de werkvoorwaarden voor de leraar en de leerling. Bij de onderzoeken waar geen effect van 
kleine groepen wordt geconstateerd, gaat het vooral om de geringe impact op het leren van leerlingen. Hij zegt 
“Het is alsof kleinere groepen efficiënter kunnen zijn voor de werkvoorwaarden van leraren en leerlingen, wat zich 
vervolgens al dan niet vertaalt in effecten op het leren” (2014, pg. 162). Hattie veronderstelt dat dit komt, doordat 
leraren bij het verkleinen van de klassen hun onderwijsstrategie in het algemeen niet aanpassen aan de veranderde 
groepsgrootte (Hattie, 2014, pg. 164).  
 
Andere onderzoekers verwachten overigens dat het kleine effect van klassenverkleining over meerdere schooljaren 
heen zal cumuleren en dus op termijn wèl effect zal opleveren (bv. Schanzenbach, 2014). Dit wordt met name 
verwacht voor de jongeren met een lage sociaal-economische status.  
Eén onderzoek laat een veronderstelde effect op langere termijn zien: een klassenverkleining van 25 naar 20 
scholieren (in Zweden) levert de leerlingen gemiddeld ruim drie procent meer loon op als ze de tussen de 27 en 42 
jaar zijn (Fredriksson, Öckert & Oosterbeek, 2011). 

Al met al kunnen we dus aannemen, dat er een bepaalde marge bestaat waarin het vergroten of verkleinen van de 
groepen meer of minder effect zal hebben, en dat er diverse andere factoren (b.v. repertoire van de leerkracht) zijn 
die mede van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen. 

Binnen de wetenschap wordt er rondom dit thema ook uitvoerig debat gevoerd. Veelal wordt er geconstateerd dat 
(ook) andere factoren een belangrijkere rol spelen dan het verkleinen van groepen. Zo spelen bepaalde 
leerlingkenmerken (leeftijd, heterogene groepen, hoeveelheid zorgleerlingen in de klas), de aard van het onderwijs 



 
 

 

(gehanteerde onderwijsmethodiek, klassikaal vs individualiserend onderwijs), het (didactisch) repertoire van de 
docent (bijvoorbeeld ten aanzien van klassenmanagement, het geven van feedback), en de eventuele inzet van een 
klassenassistent (‘extra handen’) een belangrijke rol. In het algemeen wordt wel aangenomen dat het beter is om 
in speciale omstandigheden de groepen niet te groot te maken, bijvoorbeeld bij jongere kinderen, bij 
achterstandsleerlingen, bij heterogene klassen. 

Uitspraken over de effecten van het (sterk) vergroten van groepen ontbreken, of kunnen op basis van bestaande 
gegevens niet eenvoudig worden toegeschreven aan groepsgrootte alléén. Overigens spreekt men in die 
onderzoeken in het algemeen over klassengrootten van maximaal ongeveer 25 leerlingen. Daarnaast zijn geen 
recente onderzoeken voor de Nederlandse situatie bekend. 
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Bijlage:  
 
Overzichtstabel: Onderzoeken naar een mogelijk verband tussen groepsgrootte en ontwikkeling van kinderen 

 

Auteur (jaartal) Jaar van 
onderzoek 

Land Onderzoeks- 
populatie 

Zeer beknopt resultaat Onderzoek 
is gericht 
op 
cognitieve 
en/of 
sociaal-
emotionele 
ontwikkelin
g 

      
Allhusen, Belsky, 
Booth-Laforce, 
Bradley, Brownwell, 
Burchinal & 
…..Weinraub (2004) 

 Amerika 651 kinderen 
(preschool), ook 
leraren 

Kinderen in kleine klassen 
presteerden beter op 
taalvaardigheden en sociale 
vaardigheden 
 
 

cognitief 

Blatchford, Bassett, 
Goldstein & Martin 
(2003) 

 Engeland 10000 kinderen, 
4-7 jaar 

Duidelijk effect van 
klassengrootten op academisch 
niveau. In klassen kleiner dan 
25 profiteerden de 
laagpresteerders het meest. 
Veel zal afhangen van hoe de 
docenten hun lesgeven 
aanpassen aan de 
klassengrootte. 

cognitief 

Brüweiler & 
Blatchford (2011) 

   Kleinere klassen leiden tot 
hoogwaardigere leerprocessen. 
Leerresultaten van relatief 
zwakkere kinderen en specifiek 
kinderen die in een andere taal 
worden opgevoed worden het 
meest verbeterd. 

cognitief 

Dolton, Marcenarui-
Gutiérrez & Still 
(2014). GEMS 
Education Solutions. 

 30 OECD-
landen 

PISA-gegevens Klassengrootte heeft een 
aantoonbare impact op 
schoolresultaten, zoals 
gedefinieerd door PISA. Er is 
echter een omslagpunt, waarna 
extra investeringen geen 
bijdrage meer hebben. 

cognitief 

Doolaard & Bosker 
(2006) 

2002-2005 Nederland 200 scholen, 700 
onderbouwleerkra
chten en 18000 
leerlingen uit 
groepen 1 t/m 4 

Hoe kleiner de groep leerlingen, 
hoe groter de leerwinst, vooral 
voor de zwakkeren leerlingen. 
Hangt samen met aantal en 
aard van de leerkracht-leerling 
interacties, maar onderzoek laat 
hierbij echter een onduidelijk 
beeld zien. 
Positieve effecten op de 

cognitief 



 
 

 

cognitieve ontwikkeling sorteren 
een blijvend effect: leerlingen in 
een kleine groep 3 maken meer 
leerwinst dan leerlingen in een 
grote groep 3. 
Groepen 2 met extra hulp 
(klassenassistenten) 
ontwikkelen zich minder goed. 
Minder invloed op sociaal-
emotionele ontwikkeling. 

Finn, Gerber, 
Achilles & Boyd-
Zaharias (2001) 

 Amerika Data uit het STAR-
project 

Hoe eerder en hoe langer 
leerlingen in kleinere klassen 
zitten, hoe groter de leerwinst. 

cognitief 

Francis (2015) Schooljaar 
2008-2009  

Amerika 21 leraren, 354 
kinderen 

Kinderen in kleinere klassen (15 
vs 20) behaalden meer 
leerwinst op taalvaardigheid; 
geen verschillen in 
woordenschat en rekenen. 

cognitief 

Fredriksson, 
Oosterbeek & Öckert 
(2011) 

1967-1982 Zweden Groep 6, 7, 8 
basisonderwijs.  

Kleinere klassen (van 25 naar 
20) zijn gunstig voor prestaties 
op cognitieve toetsen op 16-18 
jaar en voor opleidingssucces 
en inkomen op latere leeftijd. 
Ook effect op niet-cognitieve 
vaardigheden. 

Cognitief, 
niet-cognitief 

Hattie (2012, 2014) 1997-2003 Meerdere 
landen 

Analyse/synthese 
van meer dan 800 
grootschalige 
meta-analyses 
over meerdere 
landen heen. Meer 
dan 50000 
studies, vele 
miljoenen 
leerlingen. 

De effecten van het 
verminderen van 
klassengrootten (van 25 naar 
15 kinderen) zijn systematisch 
klein (Hattie, 2006). Als klassen 
kleiner worden, zijn er weinig 
verschillen te zien in 
leerresultaten. Samenvatting op 
pg. 162 in Hattie (2014). 
Verklaring: Leraren veranderen 
in het algemeen hun 
onderwijsstrategie niet (Harrie, 
2014, pg. 164). 

cognitief 

Krueger & Whitmore 
(2001).  

 Amerika 12000 leerlingen 
gevolgd tot ze 18 
jaar waren 

Groepsverkleining heeft effect: 
in de onderbouw scoren 
leerlingen uit kleine klassen 
substantieel beter. Deze 
verschillen blijven op de 
middelbare school bestaan. 

Cognitief 

Neuman & Kaefer 
(2013) 

 Amerika 108 pre-school 
kinderen (van 12 
klassen) 

Er blijkt geen verband te zijn 
tussen groepsgrootte en de 
ontwikkeling van het kind. 
Ongeacht of de kinderen in 
kleine of grote groepen zaten, 
woordkennis, concepten en 
categorieën-kennis namen toe. 
 

cognitief 

Schleider (2015). 
OECD 

 30 OECD-
landen 

PISA-gegevens PISA laat geen relatie zien 
tussen klassengrootte en 

cognitief 



 
 

 

leerresultaten, noch binnen, 
noch over landen heen. 

Schanzenbach 
(2014) 

 Amerika Reviewstudie en 
beleidsaanbeveling 

Klassengrootte doet er toe: 
klassengrootte hangt samen 
met leerresultaten (zowel 
testresultaten als 
opleidingsniveau). Dit geldt 
vooral voor kinderen uit 
zwakkere milieus. 

 

Skalická, Belsky, 
Steneng, 
Wichstr/om (2015) 

 Noorwege
n 

819 vierjarigen Er lijkt een wederzijds verband 
te zijn tussen groepsgrootte en 
gedragsproblemen. In kleinere 
groepen (minder dan 15 
kinderen) lijken zich minder 
gedragsproblemen voor te doen 
in het eerste leerjaar. Bij 
grotere groepen lijken zich 
meer gedragsproblemen voor te 
doen. 
 
 

Sociaal-
emotioneel 

Slot, Leseman, 
Verhalen & Mulder 
(2015) 

 Nederland 276 klassen 
(peuter, 
kleuterklas en 
dagopvang), 375 
leraren 
(voorschoolse 
educatie en 
dagopvang 

Er lijkt geen verband te zijn 
tussen groepsgrootte / het 
aantal kinderen per leraar en 
emotionele ontwikkeling en de 
kwaliteit van het 
onderwijsproces. Diverse 
andere factoren spelen hierbij 
een rol. 

Emotioneel 

 


