
Inleiding 
 

Onderzoek wijst uit dat cognitief hoogbegaafde leerlingen in het reguliere onderwijs ernstige 

problemen (kunnen) ervaren. Niet meer weten wat zelf te doen en kijken naar wat de anderen doen; 

niet willen opvallen, ervaren van verveling en demotivatie, faalangst ontwikkelen, tonen van lastig of 

agressief gedrag, afname van zelfvertrouwen zijn enkele veel voorkomende problemen (Fransen, 

1988; De Hoop & Janson, 2000; Jegge, 1976; Span, 1988; Terwel, 2006). Onder cognitief 

hoogbegaafden verstaan we personen die zich van andere personen onderscheiden door sneller, op 

hoger niveau, met meer eigen structurering en meer motivatie vanuit eigen ontwikkelingsbehoeften, 

bezig te zijn met intellectuele of cognitieve activiteiten, sociale, emotionele of artistieke activiteiten, 

of (ook) motorisch-atletische activiteiten (Davis & Rimm, 1985; Freeman & Josepsson, 2002; 

Gallagher, 1975; Khatena, 1982). Met een ‘hoogbegaafd’ niveau wordt vaak bedoeld: de personen 

met de hoogste of beste 2 à 3 % prestaties op een bepaald gebied in een bepaalde 

(leeftijds)populatie (Brown, Renzulli, Gubbins, Siegle, Zhang, & Chen, 2005). De problemen die 

hoogbegaafde leerlingen kunnen ervaren zijn van motivationele, cognitieve, sociale en emotionele 

en prestationele aard: vaak hebben zij niet leren werken voor cognitieve of andere prestaties en dit 

breekt hen later op (zie bijvoorbeeld Kuyper & van der Werf, 2012; Van Gerven, 2002). Eerder 

grootschalig onderzoek laat zien dat hoogbegaafde leerlingen direct bij het begin van hun 

schoolloopbaan worden geremd in hun cognitieve ontwikkeling wat betreft taal en rekenen, en in 

werkhouding en gedrag (zie Driessen, Mooij, & Doesborgh, 2007; Mooij & Driessen, 2008). In de loop 

van het primair onderwijs blijven zij nog steeds de negatieve effecten daarvan ervaren, ondanks hun 

eventuele deelname aan onderwijs dat scholen speciaal inrichten voor hoogbegaafde leerlingen (zie 

Mooij, Hoogeveen, Driessen, van Hell & Verhoeven, 2007). 

De Nederlandse overheid begreep dat de scholen niet voldeden aan de leerbehoeften van leerlingen 

die meer aankonden dan hun leeftijdgenoten. Om het leren van deze leerlingen te bevorderen 

kondigde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap daarom nieuwe 

onderzoeksinitiatieven aan, waaronder de subsidie voor het onderzoeksprogramma Onderwijs 

Bewijs. De bedoeling van dit programma was het ontwikkelen van evidence-based innovaties in het 

onderwijs met betrekking tot onder meer de thema’s hoogbegaafdheid en excellentie. Met deze 

subsidie hoopte de overheid kennis te verkrijgen over wat werkt in de vroege identificatie van 

excellente leerlingen (beste 10% vergeleken met leeftijdsgenoten) en in het optimaal benutten van 

hun leerpotentieel. Dit is het verslag van één van de gesubsidieerde onderzoeksprojecten met 

betrekking tot cognitief excellente leerlingen. 

 

In het project Excel Kwadraat staat de ontwikkeling en implementatie van een interventie in de 

groepen 1 en 2 van het basisonderwijs centraal. Doel van de interventie is het faciliteren van de 

differentiatiepraktijken van leerkrachten zodat zij beter kunnen inspelen op verschillen tussen 

leerlingen, waaronder ook excellente leerlingen. Uiteindelijk beoogt de interventie de 

schoolprestaties van zowel de excellente als de niet-excellente leerlingen te verbeteren. In schooljaar 

2011/2012 werden 37 basisscholen gerandomiseerd en toegewezen aan een interventie- of 

controlegroep. In 2012/2013 implementeerden de oorspronkelijke controlescholen Excel Kwadraat 

eveneens. Door deze onderzoeksopzet konden alle scholen uiteindelijk deelnemen aan Excel 



Kwadraat, waarbij het onderzoek tegelijkertijd profiteert van een controlegroep. De centrale vraag in 

dit onderzoek is: Heeft Excel Kwadraat, vergeleken met regulier onderwijs zoals gegeven wordt in de 

controlegroep, een positief effect op de schoolprestaties van excellente leerlingen?  

Eerst beschrijft hoofdstuk 1 de interventie Excel Kwadraat. Het hoofdidee is dat instructie en 

curricula aangepast moeten worden aan de niveaus en leerbehoeftes van individuele leerlingen in de 

groep (zie Mooij, 2007; Tomlinson, 2005). In de praktijk blijkt echter dat leerkrachten vaak geen 

duidelijk beeld hebben van de niveaus waarop hun leerlingen functioneren, vooral bij excellente 

leerlingen. Een ander probleem is dat leerkrachten vaak niet weten welke cognitieve niveaus er 

precies vereist zijn voor bepaalde leeractiviteiten, wat ervoor zorgt dat leeractiviteiten niet 

aansluiten op de leerbehoeftes, wederom in het bijzonder bij excellente leerlingen. Om deze 

problemen tegen te gaan, beschrijft dit hoofdstuk de ontwikkeling van de interventie Excel Kwadraat, 

waarin scholen drie ‘kritieke componenten’ gebruiken of ontwikkelen. 

 

De eerste component betreft de screening van beginkenmerken van alle nieuwe vierjarige 

leerlingen. Deze component is gebaseerd op de aanname dat leerkrachten kennis nodig hebben van 

de cognitieve en sociale niveaus en behoeftes van individuele leerlingen om goed te kunnen 

differentiëren in het curriculum, en dat een screening de leerkrachten hierbij zou helpen. De 

screening wordt aangeboden in de vorm van een 29-item vragenlijst voor ouders en leerkrachten 

waarin zij de ontwikkeling van de leerling op zeven gebieden schatten.  

Ten tweede ontwikkelen scholen een kader (framework) voor het koppelen van de beschikbare 

leermaterialen in hun groepen met de leerdoelen van de reken- en taalcurricula. Deze component is 

gebaseerd op de aanname dat leerkrachten kennis nodig hebben van de structuur en niveaus in de 

curricula om de leerniveaus en –behoeftes van leerlingen goed te kunnen koppelen aan curriculaire 

leeractiviteiten. Hiervoor ordenen leerkrachten de materialen in de kasten in de klas volgens de 

niveaus en domeinen uit het kader. Zulke voorbereide speel-leeromgevingen maken het mogelijk 

materialen te gebruiken voor kleine groepjes of individuele leerlingen onafhankelijk van hun leeftijd. 

De derde component is de ontwikkeling van een beleidsprotocol per school met daarin 

informatie over hoe de niveaubepaling en gedifferentieerde instructie plaatsvindt, met een focus op 

excellente leerlingen. Deze component is gebaseerd op de aanname dat een gestructureerde, 

preventieve aanpak richting geeft voor het team en voor ouders. 

 

Het veranderen van de onderwijspraktijk is geen makkelijke taak. Effecten van interventies 

worden voor een groot deel bepaald door de mate waarin scholen en leerkrachten de voorgestelde 

veranderingen zowel accepteren als doorvoeren (Fullan, 2007). Hoofdstuk 2 presenteert een 

dieptestudie naar de implementatie van Excel Kwadraat. Het rapporteert over het 

implementatieproces in de interventiescholen in het eerste jaar, en identificeert cruciale 

succesfactoren en belemmeringen voor de implementatie. Hiervoor introduceert dit hoofdstuk het 

concept intervention fidelity, de mate waarin een implementatie van een interventie is ingevoerd 

zoals ontworpen of bedoeld (O’Donnell, 2008). De studie gebruikt Fullan’s (2007) kader van negen 

implementatiefactoren voor onderwijsverandering als basis voor de analyses, waaronder kenmerken 

van de interventie, lokale factoren en externe factoren. De resultaten laten zien dat de intervention 

fidelity verschilde tussen scholen. Over het algemeen was de intervention fidelity het hoogst voor de 

screening van beginkenmerken en het laagst voor het schoolbrede beleidsprotocol. Verder was de 

intervention fidelity voor het gedifferentieerde rekencurriculum hoger dan voor het taalcurriculum. 



Kwalitatieve analyses laten zien dat een ervaren sterke behoefte, druk van ouders, een betrokken 

directeur, en tijd en motivatie van leerkrachten bijdroegen aan een succesvolle implementatie. 

Belemmeringen voor de implementatie waren de complexiteit van de interventie, 

leerkrachtattitudes, een niet-betrokken directeur en weinig motivatie onder leerkrachten, welke 

gedeeltelijk veroorzaakt werd door enkele communicatieproblemen. 

Gebaseerd op de uitkomsten van hoofdstuk 2 gebruikten de onderzoekers een ontwerpgerichte 

onderzoeksaanpak (design-based-research approach) om de sessies aan te passen voor het tweede 

jaar van de interventie, vooral om de complexiteit van de interventie beter uit te leggen. Hoewel de 

inhoud hetzelfde bleef, werden in de ‘verbeterde interventie’ conditie (oorspronkelijke 

controlegroep uit jaar 1) meer beeldmateriaal, uitgewerkte voorbeelden en opdrachten gebruikt in 

de sessies. Ook spraken scholen tijdens elke sessie af welk deel van de interventie zij voorafgaand 

aan de volgende sessie zouden implementeren. Daarnaast presenteerden scholen aan elkaar en 

legden zij uit hoe zij de componenten probeerden te implementeren. 

Deze nieuwe conditie is onderdeel van de studie die in hoofdstuk 3 wordt beschreven. 

Aangezien Excel Kwadraat het leren van excellente leerlingen beoogt te verbeteren door het 

faciliteren van de differentiatiepraktijken van leerkrachten, onderzoekt de studie in hoofdstuk 3 de 

effecten van de interventie op deze differentiatiepraktijken. Voorafgaand en na afloop van de 

interventie rapporteerden de leerkrachten over hun differentiepraktijken met betrekking tot 

diagnostiek en toetsing, instructie- en managementstrategieën, en activiteiten voor excellente 

leerlingen. De verwachting was dat scholen in de verbeterde interventie hogere intervention fidelity 

hebben, wat zou resulteren in meer of sterkere verbeteringen in de differentiatiepraktijken zoals 

door leerkrachten gerapporteerd. Er werden geen verbeteringen van differentiatiepraktijken 

verwacht in de controlegroep. Deze studie gebruikt een pretest-posttest cluster gerandomiseerd 

design met drie condities: controlegroep (regulier onderwijs), interventie (eerste jaar), en verbeterde 

interventie. De resultaten laten zien dat, zoals verwacht, de intervention fidelity hoger was in de 

verbeterde interventie dan in de interventie in het eerste jaar, wat erop wijst dat de aangepaste 

sessies voor scholen succesvol waren. Daarnaast bevestigden correlaties dat de 

differentiatiepraktijken zoals door leerkrachten gerapporteerd hoger waren in scholen waar de 

intervention fidelity hoger was. Tot slot bleken de differentiatiepraktijken in beide 

interventiecondities verbeterd te zijn, maar werden de sterkste verbeteringen gevonden in de 

verbeterde interventie, vooral in relatie tot niveaubepaling en voortgangsmonitoring van leerlingen. 

Kwalitatieve data laten enkele problemen zien die scholen tegenkwamen bij deze interventie. Dit 

hoofdstuk verheldert ook dat leerkrachten ondersteund kunnen worden in het verbeteren van 

differentiatiepraktijken, maar dat dit intensieve en langdurige, schoolbrede steun vereist.  

Hoofdstuk 4 onderzoekt uiteindelijk de effecten van Excel Kwadraat op de schoolprestaties van 

de leerlingen. Voorafgaand en aan het einde van de interventie maakten de leerlingen een reken- en 

taaltoets, en deze scores werden vergeleken met die van leerlingen in de controlegroep. Aangezien 

de literatuur laat zien dat effecten van programma’s zoals Excel Kwadraat verschillend kunnen zijn 

voor excellente en de niet-excellente leerlingen, worden effecten apart berekend voor beide 

groepen. In deze studie wordt de aanvankelijke excellentie vastgesteld op basis van Gagné’s (2004) 

definitie van hoogbegaafdheid: een score binnen de top 10% van leeftijdsgenoten op de rekentest, 

de taaltest, of beide. Resultaten laten zien dat de interventie – vergeleken met de controlegroep – 

positieve effecten had op de rekenontwikkeling van de niet-excellente leerlingen (Cohen’s d = .27), 

met sterkere effecten voor de excellente leerlingen (Cohen’s d =.80). De interventie had geen 

effecten op de taalontwikkeling. Het feit dat Excel Kwadraat alleen de rekenontwikkeling van de 



leerlingen beïnvloedde, kan komen doordat de intervention fidelity in de scholen hoger was voor het 

gedifferentieerde rekencurriculum dan voor het taalcurriculum.  

Samenvattend laat het project zien dat scholen succesvol ondersteund kunnen worden in het 

ontwikkelen van gedifferentieerde curricula, waarin leeractiviteiten van verschillende niveaus 

waaronder verrijkingsmateriaal geïntegreerd worden, met positieve leereffecten voor zowel 

excellente als de niet-excellente leerlingen. Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag is dus dat, 

in vergelijking met het reguliere onderwijs, Excel Kwadraat positieve effecten heeft op de 

rekenontwikkeling van excellente leerlingen, terwijl de niet-excellente leerlingen ook profiteren van 

de interventie. Aangezien de resultaten aanleiding zijn tot het verder verbeteren van de 

implementatie van de interventie, wordt verder diepteonderzoek aangemoedigd. 

 

Dit verslag is een samenvatting en vertaling van het proefschrift van dr. Elma Dijkstra:  Teaching High-

Ability Pupils in Early Primary School. Bij dit proefschrift verschenen ook een aantal appendices met 

betrekking tot presentaties op scholen en gebruikte instrumenten. Wij raden aan om tijdens het 

lezen van dit verslag ook deze appendices te lezen.  
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Hoofdstuk 1: Excel Kwadraat 
 

Leerlingen verschillen op veel gebieden van elkaar. Zo blijkt bijvoorbeeld dat leerlingen in groep 1 

variëren in een ontwikkelingsleeftijd van twee tot zeven jaar (Mooij, 2000). Sommige leerlingen leren 

snel en redelijk zelfstandig, terwijl anderen meer moeite hebben met het aanleren van dezelfde 

kennis en vaardigheden. Halverwege de basisschool kunnen de 10% hoogst en laagste scorende 

leerlingen zelfs vier jaar verschillen in taalvaardigheden (Firmender, Reis & Sweeny,2013). Deze 

variatie vraagt van leerkrachten om hier op een goed manier mee om te gaan, zodat elke leerling tot 

zijn recht kan komen. 

Het blijkt echter dat leerkrachten dit lastig vinden en maar weinig differentiatie in hun lessen 

toepassen. In de onderbouw van het basisonderwijs vinden de activiteiten vaak groepsgewijs plaats 

en krijgen alle leerlingen dezelfde taken. Vaak zijn de kleutergroepen gericht op socialisatie en spel in 

plaats van aansluiten op de capaciteiten van de individuele leerling. Het onderwijs blijkt vooral 

gericht op de gemiddelde leerling, waardoor zowel de hoog- als de laagpresterende leerlingen een 

risicogroep vormen. Verveling, onderpresteren, en gedragsproblemen kunnen hier het gevolg van 

zijn.  

Behoefte aan gedifferentieerde instructie 
Gedifferentieerde instructie is een goede oplossing om elke leerling uit te dagen op zijn of haar eigen 

niveau. Het betreft differentiatie in inhoud, proces, product en/of leeromgeving, gebaseerd op de 

gereedheid, interesses, en leervoorkeuren van de leerlingen (Tomlinson at al., 2003). In dezelfde 

leeractiviteit, bijvoorbeeld een winkeltje, kan de leerkracht de ene leerling uitdagen tot het kiezen 

van een bepaald aantal boodschappen, terwijl de andere leerling de totaalprijs van de boodschappen 

moet uitrekenen. Door extra ondersteuning te geven aan de leerling die het nodig heeft en extra 

activiteiten te geven aan de leerling die al verder vooruit is, kan de leerkracht het leren van alle 

leerlingen optimaliseren. Essentieel is dat leerlingen die meer aankunnen ook daadwerkelijk verder 

mogen werken, ook wanneer dit bijvoorbeeld activiteiten uit groep 3 of 4 inhouden. Flexibel omgaan 

met het curriculum, passend bij elke leerling, staat dus centraal. 

Schoolvoorwaarden voor gedifferentieerde instructie 
Hoewel gedifferentieerde instructie positieve effecten op zowel de cognitieve als sociaal-emotionele 

ontwikkeling van leerlingen heeft, blijkt dat leerkrachten het lastig vinden om dit toe te passen in de 

dagelijkse praktijk. Omgaan met verschillen tussen leerlingen is een complexe vaardigheid en wordt 

niet door alle leerkrachten beheerst (Van de Grift, 2010). Ze weten dus vaak niet hoe ze moeten 

differentiëren. Drie voorwaarden zouden mogelijk kunnen helpen bij het differentiëren en dus om 

onderwijs aan excellente leerlingen goed vorm te geven (Tomlinson et al., 2003). Ten eerste heeft 

een leerkracht informatie nodig over de niveaus en leerbehoeftes van elke leerling in de klas. Ten 

tweede moet de leerkracht weten welke vaardigheden en doelen centraal staan in het curriculum en 

hoe die vaardigheden en doelen bereikt kunnen worden. Op basis van het niveau van de leerling en 

kennis van de leerlijnen kan de leerkracht goed doordachte beslissingen nemen over elke volgende 

stap in het leerproces. Voor excellente leerlingen behoort een combinatie van compacten, verrijken 

en versnellen van de leerstof dan tot de mogelijkheden. Tot slot is een gezamenlijke visie of beleid 

binnen de school over differentiatie noodzakelijk om voor elke leerling optimale ontwikkelingskansen 



te bieden. In Excel Kwadraat worden scholen ondersteund in het creëren van deze drie 

schoolvoorwaarden.  

Verbeteren van schoolvoorwaarden in Excel Kwadraat 

Voorwaarde 1: Informatie over de niveaus en leerbehoeftes van elke leerling in de klas 

Leeractiviteiten moeten goed aansluiten op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de 

leerling. Dit is cruciaal voor een goede ontwikkeling van de leerling. Om de eerste schoolvoorwaarde 

te verbeteren werd een vragenlijst “Beginkenmerken” (Mooij, 2000) ingezet voor alle vierjarige 

leerlingen. De ontwikkelingen van leerlingen op zeven gebieden werd gescoord door ouders en 

leerkracht. Aan de hand van deze vragenlijst en het gesprek met de ouders hierover krijgt de 

leerkracht informatie over de niveaus van elke leerling in de groep.  

Deze vragenlijst of screening kan voor drie doelen worden gebruikt (Mooij, 2000):  

1. om inzicht te krijgen in de ontwikkelingsniveaus van alle leerlingen bij binnenkomst in groep 

1; 

2. om speel- en leeractiviteiten aan te passen aan de leerlingen in de groep; 

3. om “opvallende” leerlingen onmiddellijk geschikte ontwikkelingsondersteuning te bieden. 

Meestal wordt een dergelijke vragenlijst alleen door de leerkracht ingevuld. Informatie van 

leerkrachten alleen is echter onvoldoende. Uit onderzoek is gebleken dat zij niet altijd in staat zijn de 

capaciteiten van de leerling goed in te schatten, zeker in het geval van hoogbegaafde leerlingen 

(Pfeiffer & Petscher, 2008). Zo baseren zij hun inschattingen vaak (alleen) op de verbale capaciteiten 

en werkhouding van de leerling.  

In vergelijking met de leerkracht hebben bijvoorbeeld de ouders het kind veel langer en in meer 

verschillende situaties meegemaakt. Zij hebben hierdoor een eigen beeld gevormd van de 

ontwikkeling van het kind, wat overigens niet wil zeggen dat zij dit “juister” waarnemen dan de 

leerkracht. De leerkracht ziet de leerling in een klas met andere kinderen, waar de ene leerling 

makkelijker zijn of haar draai vindt dan de andere leerling. Zo kunnen bijvoorbeeld hoogbegaafde 

leerlingen wat terughoudend zijn in het spelen met andere leerlingen. Onderzoek laat zien dat 

ouders in het algemeen beter in staat zijn om de cognitieve ontwikkeling van een kind in te schatten, 

terwijl de leerkracht juist beter de sociaal-emotionele ontwikkeling kan beoordelen (Mooij, 2000). 

Ouders en leerkracht kunnen elkaar dus goed aanvullen.  

Vragenlijst beginkenmerken door ouders en leerkracht 

Een mogelijkheid hiervoor biedt de “Vragenlijst beginkenmerken” van Mooij en Smeets (1997). De 

lijst wordt ingevuld door zowel ouders als de leerkracht van het kind, en zo mogelijk ook door een 

leid(st)er van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. De leerling wordt gescreend op zes 

gebieden: sociaal-communicatief, algemeen cognitief, taalniveau, (voorbereidend) rekenniveau, 

(senso-)motorisch en emotioneel-expressief niveau. Daarnaast wordt de verwachte 

onderwijsmotivatie van de leerling onderzocht. In 30 stellingen geeft de respondent aan of de 

leerling een bepaald kenmerk minder, evenveel, of meer laat zien in vergelijking met 

leeftijdsgenootjes.  

Rond de vierde verjaardag van het kind vullen de ouders de vragenlijst in. Op dit moment is het kind 

nog niet naar school geweest en heeft deze verandering nog geen invloed gehad op hoe het kind zich 



thuis gedraagt. Ongeveer een maand tot 6 weken na de start op school vult de leerkracht de 

vragenlijst in. Dit doet de leerkracht zonder van tevoren de antwoorden van de ouders in te hebben 

gezien, zodat hij/zij niet beïnvloed wordt door inschattingen van de ouders. Hierna gaan ouders en 

leerkracht met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van de leerling aan de hand van de vragenlijst. 

De ervaringen en inschattingen van ouders worden serieus genomen en er wordt een goede start 

gemaakt met de samenwerking en communicatie tussen ouders en school.  

Indien de antwoorden daartoe aanleiding geven kan extra diagnostiek worden toegepast, 

bijvoorbeeld wanneer de inschattingen van ouders en leerkracht ver uiteenlopen of wanneer de 

leerling op verschillende domeinen aanzienlijk hoger wordt ingeschat dan leeftijdsgenootjes. 

Hiervoor kunnen observaties in de klas, peilingsspellen, intelligentietesten of kleutertoetsen worden 

gebruikt, mits in de werkwijze rekening wordt gehouden met de kindontwikkeling. Vervolgens dienen 

de leeractiviteiten per domein te worden aangepast aan de niveaus die uit de screening en eventuele 

verdere diagnostiek naar voren zijn gekomen. Op deze manier wordt gegarandeerd dat elke leerling 

in zijn of haar zone van naaste ontwikkeling kan werken en zich optimaal kan ontwikkelen. Zo kan 

elke leerling, ook de hoogbegaafde leerling, een goede start maken op de basisschool.  

 

Voorwaarde 2: Inzicht in vaardigheden en doelen van het curriculum en hoe die 

vaardigheden en doelen bereikt kunnen worden 

Voor het verbeteren van de tweede schoolvoorwaarde werden leerkrachten ondersteund in het 

maken van een raamwerk waarin leerdoelen, niveaus, activiteiten, en toetsing gekoppeld werden. 

Dit raamwerk werd gebaseerd op de doelen voor het jonge kind en de tussendoelen, beide van het 

SLO. Vervolgens plaatsten leerkrachten de spelletjes en overige leermiddelen op volgorde van 

oplopende moeilijkheidsgraad in de aanwezig kasten in het lokaal, waardoor voor zowel de 

leerkracht als de leerling de doorlopende leerlijn goed zichtbaar werd. 

Een voorbeeld van een ingerichte kast:  

 



Nog een voorbeeld van een ingerichte kast: 

 

 

De theoretische achtergrond van het raamwerk waarin leerdoelen, niveaus, activiteiten, en toetsing 

gekoppeld werden is een multiniveau onderwijscontext (Mooij, 2007, 2008). Hierin indiceert het 

begrip ‘pedagogisch-didactische kernstructuur’ (PDKS®) een min of meer hiërarchische 

blokkenstructuur van concepten en subconcepten wat betreft begaafdheidsdimensies als algemene 

cognitie, taal, rekenen / wiskunde, sociaal-emotioneel gedrag, motoriek, en fysiekmedische 

gesteldheid. Sommige (sub)concepten functioneren tevens als domeininhoudelijke, 

criteriumgebaseerde indicatoren van moeilijkheidsniveaus. Deze criteriumindicatoren bieden 

handvatten voor ordening, instructie en beoordeling van leerprocessen annex leermaterialen per 

individuele leerling of per groep dan wel categorie leerlingen; hierop aansluitende parallelle 

ordeningen van speel-/ leermaterialen in kasten en andere opbergmogelijkheden kunnen door 

leerlingen worden benut. De criteriumindicatoren informeren leerkrachten, ouders of leerling over 

de stand van zaken en vorderingen in de loop van de tijd. Tegelijk kan een deel van deze 

criteriumindicatoren worden benut als leeftijd- of normgebaseerde indicatoren wat betreft de 

relatieve ontwikkelingsstand van een leerling ten opzichte van leeftijdgenoten. Via deze 

normindicatoren (bijvoorbeeld referentieniveaus of vaardigheidsniveaus in CITO-LVS) wordt duidelijk 

aan welke ‘verplichte’ leerstofonderdelen is voldaan. 

Uitwerking van een PDKS® geeft dus ondersteuning bij een eenduidige, dubbele diagnostiek in de 

opbouw en evaluatie van (vorderingen in) speel-/leerprocessen. Daarmee wordt bij heel snelle 

cognitieve vorderingen gezien de leeftijd tevens inzichtelijk op welke domeinonderdelen of niveaus 

welke geheel andere, zelfgekozen, projecten of leeractiviteiten aanvullend mogelijk zijn. Deze 

didactische helderheid kan via samenhangende structurering van leermaterialen in kasten, hoeken 

en lokalen in de gehele school verder worden ondersteund (Parkhurst, 1922). Deze zelfregulerende, 

didactische ordeningen ondervangen tevens het vaak voorkomende probleem dat cognitief 



hoogbegaafde leerlingen verrijkingsactiviteiten (moeten) doen op inhouden of niveaus die zij feitelijk 

al lang beheersen. 

 

Anders gezegd: na de screening van het niveau door middel van de vragenlijst beginkenmerken is het 

van belang dat onderwijs en materiaal vervolgens ook op dit niveau wordt aangeboden. Dat houdt in 

dat leerlingen die daar aan toe zijn, in groep 1 en 2 ook toegang moeten hebben tot materiaal uit 

groepen 3 en 4, en mogelijk zelfs verder. Dat betekent dus dat leeftijdsgebonden onderwijs 

losgelaten moet worden en leerlingen op basis van niveau met elkaar samenwerken. Door het 

materiaal op niveau in de kasten aan te bieden kunnen leerlingen doorwerken op hun eigen niveau. 

Bovendien geven de materialen (en de activiteiten die leerlingen daarmee ondernemen) de 

leerkracht inzicht in het functioneren van de leerling. Zowel criterium gebaseerd (hoe ver ben je in je 

ontwikkeling op de leerlijn) als normgebaseerd (hoe verhoud je je tot leeftijdsgenoten). 

Een van de scholen zegt hier zelf over:  

We zijn begonnen met de rekenkast. We hadden een document waarin de gehele leerlijn rekenen 

beschreven stond voor groep 1 en 2. Aan de hand van die leerlijn hebben we gekeken welke 

materialen pasten bij bepaalde opdrachten en momenten in deze rekenleerlijn. Op die manier zijn de 

materialen geplaatst van makkelijk naar moeilijk. Dit hebben we eerst op papier gezet en vervolgens 

hebben we het daadwerkelijk in de kasten geplaatst. Daarna hebben we alle materialen voorzien van 

een sticker met een cijfer en puntjes erop. Dit geeft aan waar het materiaal in de kast moet staan en 

welk niveau het materiaal heeft. Stickers met een ster geven aan dat het uitdagender materiaal is 

voor de leerlingen die meer aankunnen en niet alle stappen van de leerlijn hoeven te doorlopen. Wel 

is het zo dat we het eerst een periode uitgeprobeerd hebben voor we de definitieve stickers erop 

plakten. We wilden eerst proberen of de indeling goed was. Een reguliere leerling begint bij het eerste 

spel/materiaal. Indien dit beheerst wordt, kan de leerling door naar de volgende stap. Zo is de 

indeling van de leerlijnen letterlijk terug te vinden in de kasten. 

De leerlingen pakken zelf materialen uit de kast. De leerkracht heeft aangegeven van welke plank ze 

moeten pakken. Ook zetten ze het zelf weer terug op dezelfde plek. Via het planbord wordt 

aangegeven welke leerlingen gaan werken met de kasten. De leerkracht begeleidt deze leerlingen en 

observeert hoe ze de opdrachten maken. Wanneer de leerlingen vragen hebben, kan de leerkracht ze 

helpen. Wanneer de leerlingen klaar zijn met een opdracht, moeten ze eerst het laten ‘nakijken’. De 

leerkracht controleert of de taak goed uitgevoerd is. De leerling plaatst dan zelf het materiaal weer 

terug en tekent zelf af welk materiaal gedaan is. Excellente leerlingen werken op dezelfde manier. Zij 

kiezen echter alleen uit de materialen met een ster erop. Als er een verkeerd werkje wordt gepakt, 

wijst de leerkracht hen daar op. 

 

Voorwaarde 3: Gezamenlijk beleid 

Tot slot werd de derde schoolvoorwaarde verbeterd door het ontwikkelen van een beleidsprotocol 

met betrekking tot differentiatie en excellentie. Hierin maakten leerkrachten binnen elke school 

afspraken over hoe zij excellente leerlingen signaleren en welke aanpak vervolgens wordt 

aangeboden.  

 



 

Hoofdstuk 2 Implementatie Excel Kwadraat 
 

Het veranderen van de onderwijspraktijk en bijbehorend leerkracht gedrag is niet makkelijk. Volgens 

Fullan (2007) wordt het effect van een interventie voornamelijk bepaald door de mate waarin 

scholen en leerkrachten de voorgestelde wijzigingen accepteren en implementeren. Het begrip 

intervention fidelity beschrijft de mate waarin de interventie wordt ingevoerd zoals ontworpen 

(O’Donnell, 2008) en het is van belang om de mate van intervention fidelity en de factoren die 

deze mate beïnvloeden te verduidelijken (Bywater & Sharples, 2012; McKenna, Flower, & Ciullo, 

2014; O’Donnell, 2008; Swanson, Wanzek, Haring, Ciullo, & McCulley, 2013). Want alleen zo kan 

de relatieve sterkte van een interventie bepaald worden, en kan deze informatie gebruikt worden 

om de interventie te verbeteren of de implementatie ervan te vergroten (Darrow, 2013; Swanson et 

al., 2013). Omdat evidence based werken in het onderwijs steeds belangrijker wordt (en het een van 

de peilers is waarop dit project is gefinancierd) hebben we voor Excel Kwadraat ook de intervention 

fidelity bepaald.  

In dit hoofdstuk beantwoorden we de volgende vragen: 

1) Wat is de intervention fidelity van Excel Kwadraat? 

2) Welke factoren beïnvloeden de intervention fidelity?  

Fullan’s framework 
Volgens Fullan (2007), beïnvloeden kenmerken van de interventie, lokale kenmerken en externe 

factoren collectief de implementatie van interventies. 

Kenmerken van een interventie zijn onder meer de noodzaak van verandering, de duidelijkheid van 

de doelstellingen van de interventie of verandering, de complexiteit van de verandering en de 

kwaliteit en uitvoerbaarheid van de interventie. 

Lokale kenmerken zijn onder andere het schooldistrict, de gemeenschap, het schoolhoofd en de 

leerkrachten. Volgens Fullan en Stiegelbauer (1991), vertegenwoordigt het plaatselijke 

schoolsysteem een belangrijke set van situationele beperkingen of mogelijkheden voor effectieve 

verandering (p. 73).  

Tot slot zijn externe factoren onder meer de overheid en andere instanties. Deze externe partijen 

presenteren vaak tegenstrijdige eisen aan het onderwijs (Bergen & Van Veen, 2004; Luttenberg, van 

Veen, en Imants, 2013). 

Fullan (2007) geeft aan dat als een of meer van deze factoren de implementatie vermoeilijken, de 

intervention fidelity lager is en de interventie minder effectief.  

Voor het bepalen van de intervention fidelity moet eerst worden vastgesteld wat de zogenaamde 

‘critical components ‘ van de interventie zijn ( O’Donnell, 2008). In het geval van Excel Kwadraat zijn 

dat de in hoofdstuk 1 genoemden 3 voorwaarden:  

- Afnemen van een beginkenmerken screening 

- Inrichten van de kasten  

- Maken van beleidsprotocol 



Procedure 

Excel Kwadraat werd in 2011/2012 ingevoerd door 18 basisscholen. Er werden regionale 

ondersteuningssessies georganiseerd om de leerkrachten te helpen bij het uitvoeren van de 

verschillende onderdelen van de interventie. Scholen namen deel aan drie tot vijf bijeenkomsten per 

jaar. De schooldirecteuren ontvingen een handboek met betrekking tot de interventie en 

achtergrond informatie over de noodzakelijke veranderingen en hoe deze te realiseren. Aan de 

directeuren werd gevraagd om de informatie in de school en zeker aan betrokken leerkrachten te 

verspreiden en de interventie regelmatig met het team te bespreken. De handleiding, en de 

kenmerken van de interventie en de uitvoering ervan werden in de regionale bijeenkomsten 

besproken. De onderzoekers verduidelijkten de inhoud van de drie voorwaarden van Excel Kwadraat 

en bevorderden de juiste ontwikkeling of de uitvoering van de voorwaarden in elke school. Van de 

kleuterleidsters binnen elke school werd verwacht dat ze samen werkten en de 3 voorwaarden 

stapsgewijs ontwikkelden en implementeerden in hun eigen praktijk. 

Metingen 

O'Donnell (2008) beveelt aan om intervention fidelity (mate waarin de kritische componenten en 

processen uit de interventie worden geïmplementeerd), en de mate waarin de deelnemers 

betrokken zijn bij de interventieactiviteiten te meten. Daarom onderzoeken we in dit hoofdstuk de 

variabelen intervention fidelity , de perceptie van de interventie van de deelnemers en het 

implementatieproces in de scholen. 

 

Intervention fidelity 

De mate waarin de kritische onderdelen van de interventie in elke school werden geïmplementeerd 

werd gescoord met behulp van checklist. Elke component werd afzonderlijk geëvalueerd, dat wil 

zeggen: (1) screening beginkenmerken (2) gedifferentieerd framework van doelen en materialen 

voor rekenen (a) en taal (b) en de overeenkomstige organisatie van materialen in de kasten en (3) 

een beleidsprotocol. De onderzoekers ontwikkelden de rubrieken gezamenlijk op basis van tien 

willekeurig gekozen scholen, en pasten deze vervolgens toe bij alle scholen. Twee onderzoekers 

bestudeerden afzonderlijk de schriftelijke stukken en mondelinge presentaties met betrekking tot de 

componenten per school, en beoordeelden de componenten. Hierna bespraken ze hun scores totdat 

er een akkoord was bereikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1 geeft de rubric weer die gebruikt is voor het scoren van de invoering van de 3 componenten.  

Tabel 1 Rubric invoering 3 kritische componenten van Excel Kwadraat. 

Component and 
scoring categories 

Rubric explanation Information source 

1. Screening of school-entry characteristics 

Screening not 
implemented 

<10% of new 4-year-old pupils are screened Digitally tracked in NetQ 

Screening partially 
implemented 

10-90% of new 4-year old pupils are screened 

Screening fully 
implemented 

>90% of new 4-year-old pupils are screened 

2a. Differentiation arithmetic curriculum  

Framework not 
developed 

No framework of ordered learning materials per 
(sub)domain and difficulty level. 

- Face-to-face presentations 
of cabinets with learning 
materials in the schools 
- Frameworks (sent by e-
mail) 
- Photographs of cabinets 
with explanations (sent by e-
mail)  

Started structuring in 
framework and 
materials 

A first version of the framework was developed, but 
the school lacked the ordering of learning materials in 
cabinets according to the framework. 

Advanced structuring 
and organizing 
framework 

The framework was developed and learning materials 
were ordered, but the school needed to fine-tune the 
correspondence between framework and materials in 
the cabinets 

Framework and 
organization of 
materials developed 

The framework corresponds with the materials in the 
cabinets. 

2b. Differentiation language curriculum  

Framework not 
developed 

No framework of ordered learning materials per 
(sub)domain and difficulty level. 

- Face-to-face presentations 
of cabinets with learning 
materials in the schools 
- Frameworks (sent by e-
mail) 
- Photographs of cabinets 
with explanations (sent by e-
mail)  

Started structuring in 
framework and 
materials 

A first version of the framework was developed, but 
the school lacked the ordering of learning materials in 
cabinets according to the framework. 

Advanced structuring 
and organizing 
framework 

The framework was developed and learning materials 
were ordered, but the school needed to fine-tune the 
correspondence between framework and materials in 
the cabinets 

Framework and 
organization of 
materials developed 

The framework corresponds with the materials in the 
cabinets. 

3.Differentiation policy protocol  

Policy not developed No protocol - Protocols sent by e-mail or 
given during a meeting Policy partially 

developed 
Protocol with limited information on pupil assessment 
or subsequent learning activities  

Policy fully developed Complete protocol with information on pupil 
assessment and subsequent learning activities 

 

 

  

Percepties van de interventie 

De verwachtingen van leerkrachten en schooldirecteuren met betrekking tot de activiteiten 

binnen Excel Kwadraat en de uitkomsten werden gemeten met een vragenlijst met 2 multiple 

choice en 5 open vragen. De vragen hadden betrekking op de verwachte werkzaamheden, 

voordelen en effecten. Verder werd deelnemers gevraagd naar de mate waarin aan de 



verwachtingen is voldaan en of ze suggesties hadden ter verbetering van de ondersteuning door de 

onderzoekers. 

Implementatieproces 

Het implementatieproces in elke school werd gevolgd via notities en logs van de onderzoekers. 

Tijdens de ondersteuningsessies werden de belangrijkste discussiepunten over de interventie en een 

overzicht van de afspraken in notities opgenomen Communicatie tussen scholen en onderzoekers 

werd genoteerd in een logboek. 

 

Resultaten 

Intervention fidelity 

Het niveau van de uitvoering van de drie interventie componenten op scholen, zoals beoordeeld 

door de onderzoekers, is weergegeven in tabel 2. De screening van de nieuwe 4-jarige leerlingen 

werd gedeeltelijk of volledig uitgevoerd door 14 scholen; vier scholen voerden de screening niet uit. 

De screening werd op grotere schaal toegepast dan de gedifferentieerde curricula en ingedeelde 

kasten voor rekenen en taal. Een meerderheid van de scholen had de voorkeur om te beginnen met 

rekenen; acht scholen begonnen met de uitvoering, er waren zes gevorderd en twee hadden hun 

ontwerp van een gedifferentieerd rekencurriculum afgerond zodat de kinderen zouden kunnen 

werken op hun eigen niveau en tempo. De cijfers voor het ontwikkelen van een gedifferentieerd 

curriculum zijn lager voor taal, slechts acht scholen ontwikkelen of hebben een gedifferentieerd 

curriculum voltooid. Tot slot zien we dat slechts twee scholen gewerkt hebben aan een expliciet 

beleid voor differentiatie in de kleuterschool. In de meeste ondersteuningssessies werd deze 

component ook niet besproken omdat scholen een relatief lange tijd nodig hadden voor de 

uitvoering van de om de eerste twee componenten. Kortom, er was variatie in het niveau van 

implementatie voor elke component. 

  



 

Tabel 2 Intervention Fidelity (n = 18 scholen) 

Intervention Component and Scoring Categories 
Schools 

n % 

Screening entry characteristics   

- Not implemented 4 22 

- Partially implemented 5 28 

- Fully implemented 9 50 
   
Differentiation math curriculum    

- Not developed 2 11 

- Started structuring framework and materials 8 44 

- Advanced structuring and organising framework 6 33 

- Framework and organisation of materials developed 2 11 
   
Differentiation language curriculum    

- Not developed 10 56 

- Started structuring framework and materials 3 17 

- Advanced structuring and organising framework 3 17 

- Framework and organisation of materials developed 2 11 
   
Differentiation policy protocol    

- Not developed 16 89 

- Partially developed 2 11 

- Fully developed - - 

 

 

Percepties van de interventie 

In een eerste poging om de variatie van het beeld dat de deelnemers hebben over Excel Kwadraat 

werden de antwoorden op de vragenlijsten bestudeerd (zie tabel 3). De resultaten tonen aan dat een 

groot aantal van de respondenten (30%) weinig of geen verwachtingen had over de interventie. 

Sommige respondenten zeiden dat ze vooraf niet goed waren geïnformeerd over de interventie. Het 

verschil in het hebben van weinig of geen verwachtingen tussen leerkrachten en directies was 

opvallend: 40% vs. 11%, respectievelijk. Nog eens 30% van de respondenten verwachtte dat zij een 

educatieve aanpak voor hoogbegaafde leerlingen zou leren, zoals ‘aandacht voor hoogbegaafdheid 

van kinderen en dan het aanpassen van de didactische en pedagogische leerbehoeften' (Leraar 56). 

 

  



 

Tabel 3 Verwachtingen van leerkrachten en directeuren met betrekking tot Excel Kwadraat  

Perceptions 
Teachers  
(n = 35) 

School principals 
(n = 18) 

Total  
(n = 53) 

% % % 

Expectations about activities    
Little/no expectations 40 11 30 
Educational approach 29 33 30 
Identification 6 6 6 
Research activities 9 11 9 

    
Coherence of activities with expected activities    

Yes 23 33 26 
No, I had to do more things 46 33 42 
No, I had to do other things 23 22 23 
No, I had to do fewer things 6 11 8 

    
Expectations about outcomes/effects    

Little/no expectations 26 17 23 
Educational approach 46 56 49 
Identification 23 33 26 
Student results 6 11 8 
Team/teachers/policy 3 17 8 

    
Coherence of outcomes with expected outcomes    

Yes 37 39 38 
No, more outcomes  23 44 30 
No, fewer outcomes  37 17 30 

    
Points of improvement    

Support sessions 34 56 42 
Planning 6 17 9 
Communication 17 11 15 
Continuation - 11 4 

Noot: Omdat sommige respondenten niet alle vragen hebben beantwoord, zijn de percentages 

opgeteld niet overall 100%. 

 

Ongeveer een kwart van de respondenten had de juiste verwachtingen met betrekking tot 

werkzaamheden, terwijl voor 73%, de feitelijke werkzaamheden verschilden van de verwachtingen 

van die werkzaamheden. De meeste respondenten geven aan dat ze meer werk verzet hebben dan 

verwacht (bijv. Het bijwonen van vergaderingen, het regelen van leermiddelen en het invullen van de 

screening), en vindt dit negatief. Een docent (110) zegt het treffend: 'De werkgroepen, het invullen 

van de vragenlijsten vergt meer tijd dan verwacht ... en we al "moeten” al zoveel!’ Directeur 1018 

schreef,' het structureren van de leermiddelen in de klaslokalen was een nieuw element voor mij. 

Dat is ook een grote klus die niet in een jaar kan worden gerealiseerd '. Sommige respondenten 

gaven aan dat, hoewel de pedagogische aanpak uitgebreider was dan verwacht, ze het wel 

waardeerden. Zo zegt directeur 1024, 'Van tevoren had ik zo'n impact van het project op ons 

onderwijs niet ingeschat. Het kost meer tijd dan verwacht en de veranderingen zijn vrij groot. Dat 



laatste vind ik positief. " Sommige respondenten waren onvoldoende op de hoogte voorafgaand aan 

de interventie, zoals blijkt uit leerkracht 239: 'Vooraf wisten we alleen over het invullen van 

vragenlijsten tweemaal per jaar. Ik wist niets van het bijwonen van een aantal vergaderingen '. 

Daarnaast verwachtte ongeveer de helft van de respondenten (49%) een educatieve aanpak voor 

hoogbegaafde kinderen als de belangrijkste uitkomst van de interventie.  

Meer dan een derde van de respondenten verwachtte de werkelijke resultaten, zoals leraar 121 

opgemerkt, 'ik heb inzichten verworven rondom mijn visie op onderwijs aan hoogbegaafden en wat 

hiervoor nodig is' en leerkracht 247, 'Ik zie kinderen inderdaad beter gedijen en ik ben er erg blij 

mee.’ Sommige respondenten verklaarden dat het nog te vroeg was om te kijken naar de resultaten, 

omdat de interventie meer dan een jaar vereist om volledig uit te voeren. Er klonk ook een 

tegengeluid: sommige respondenten waren negatiever en voelden dat ze geen nieuwe informatie in 

de interventiegroep hebben ontvangen. Verschillen ten aanzien van resultaten werden ook 

waargenomen tussen leerkrachten en directies: leraren geven aan minder resultaten te zien dan 

verwacht, en directeuren zien meer feitelijke resultaten dan verwacht. 

Een groot aantal respondenten benoemde punten ter verbetering van Excel Kwadraat. De 

ondersteuningssessies zouden praktischer moeten zijn, en het doel en de werkwijze van de 

interventie moeten duidelijker over worden gebracht. Directeur 1011 vat dit als volgt samen: 

‘Praktischer. Meer tijd voor discussies. Misschien af en toe een opdracht doen in de klas. Maak meer 

gebruik van afbeeldingen '. Sommige respondenten noemden ook een betere planning en een betere 

communicatie. Directeur 1038: 'Er moet een route + tijdschema voor hoe de school de interventie 

kan implementeren'. 

 

Implementatieproces 

Een aantal van Fullan's implementatie factoren, zoals de helderheid en de uitvoerbaarheid van de 

interventie (dat wil zeggen, het doel en de werkwijze van de interventie was soms onduidelijk en 

ondersteuningssessies die meer hands-on en praktisch moeten zijn) en de rol van de docent (dat wil 

zeggen, sommige leraren werden toegewezen om deel te nemen zonder voorafgaande informatie, 

en er was een hoge werkdruk in de interventiegroep), werden al door deelnemers genoemd in de 

vragenlijst naar hun perceptie van de interventie. Dus de perceptie van de deelnemers gaf al een 

eerste indicatie dat bepaalde interventiekenmerken en lokale factoren, zoals de leraar, tijd en 

motivatie, relevant zijn voor de uitvoering van de interventie. Echter, de perceptievragenlijst was 

kort, niet alle factoren van Fullan zijn hierin aan bod gekomen, en de vragenlijst werd pas voltooid 

aan het einde van het jaar. Voor een volledig beeld van de relevante factoren die implementatie 

beïnvloeden, is het belangrijk om de volledige implementatie te bestuderen tijdens het schooljaar. 

Daarom hebben we drie case studies (d.w.z. scholen A, B en C) vergeleken met behulp Fullan's (2007) 

factoren. In dit rapport geven we een samenvatting van de uitkomsten. Voor een uitgebreide analyse 

verwijzen we naar Dijkstra, Walraven, Mooij en Kirschner (artikel geaccepteerd voor publicatie). 

Belangrijk voor succes bij de implementatie van Excel Kwadraat waren 1) het ervaren van een 

noodzaak 2) druk van ouders 3) een betrokken schoolleider 4) beschikbare/geïnvesteerde tijd van 

leerkrachten en 5) motivatie van leerkrachten. Aspecten die de implementatie van Excel Kwadraat 

bemoeilijkten waren 1) de complexiteit van Excel Kwadraat, 2) overtuigingen van 

leerkrachten(‘slimme kinderen komen er wel’, ‘kleuters moeten vooral spelen’) 3) weinig steun van 

de schoolleider en 4) weinig motivatie bij leerkrachten.  



Aan de hand van de ervaringen in het eerste jaar, waarin bleek dat scholen de interventie 

complex vonden en niet altijd goed wisten wat er precies in de praktijk moest veranderen, hebben 

we in het tweede jaar enkele veranderingen doorgevoerd. De bijeenkomsten die we met de scholen 

hadden werden in het tweede jaar gekenmerkt door meer uitgewerkte voorbeelden, duidelijkere 

doelen en concretere opdrachten. Hoewel de inhoud hetzelfde bleef, werden in de ‘verbeterde 

interventie’ conditie (oorspronkelijke controlegroep uit jaar 1) meer beeldmateriaal, uitgewerkte 

voorbeelden en opdrachten gebruikt in de sessies. Ook spraken scholen tijdens elke sessie af welk 

deel van de interventie zij voorafgaand aan de volgende sessie zouden implementeren. Daarnaast 

presenteerden scholen aan elkaar en legden zij uit hoe zij de componenten probeerden te 

implementeren. De verwachting was dat scholen in de verbeterde interventie hogere intervention 

fidelity hebben. Tabel 4 laat zien dat zoals verwacht, de intervention fidelity hoger was in de 

verbeterde interventie dan in de interventie in het eerste jaar, wat erop wijst dat de aangepaste 

sessies voor scholen succesvol waren. 

 

Tabel 4: Intervention Fidelity (n = 37 scholen) 

Component and scoring categories 
Pilot intervention Improved intervention 

n (schools) % n (schools) % 

Screening of school-entry characteristics     

Screening not implemented 4 22 -  

Screening partially implemented 5 28 2 11 

Screening fully implemented 9 50 17 89 

Differentiation arithmetic curriculum      

Framework not developed 2 11 1 5 

Started structuring in framework and materials 8 44 -  

Advanced structuring and organising framework 6 33 5 26 

Framework and organisation of materials developed 2 11 13 68 

Differentiation language curriculum      

Framework not developed 10 56 2 11 

Started structuring in framework and materials 3 17 1 5 

Advanced structuring and organising framework 3 17 4 21 

Framework and organisation of materials developed 2 11 12 63 

Differentiation policy protocol      

Policy not developed 16 89 1 5 

Policy partially developed 2 11 9 47 

Policy fully developed -  9 47 

 

 

Aangezien Excel Kwadraat het leren van excellente leerlingen beoogt te verbeteren door het 

faciliteren van de differentiatiepraktijken van leerkrachten, is het van belang te kijken wat de 

effecten van Excel Kwadraat zijn op de differentiatiepraktijken van leerkrachten. Hoofdstuk 3 gaat 

hier op in.  

  



Hoofdstuk 3 Veranderende praktijken van leerkrachten 
Dit hoofdstuk presenteert de effecten van Excel Kwadraat op de differentiatiepraktijken van 

leerkrachten. Voorafgaand en na afloop van de interventie rapporteerden de leerkrachten over hun 

differentiepraktijken met betrekking tot diagnostiek en toetsing, instructie- en 

managementstrategieën, en activiteiten voor excellente leerlingen. De verwachting was dat scholen 

in de verbeterde interventie hogere intervention fidelity hebben, wat zou resulteren in meer of 

sterkere verbeteringen in de differentiatiepraktijken zoals door leerkrachten gerapporteerd. Er 

werden geen verbeteringen van differentiatiepraktijken verwacht in de controlegroep. Deze studie 

gebruikt een pretest-posttest cluster gerandomiseerd design met drie condities: controlegroep 

(regulier onderwijs), interventie (eerste jaar), en verbeterde interventie.  

Aan het eind van hoofdstuk 2 hebben we laten zien dat, zoals verwacht, de intervention fidelity 

hoger was in de verbeterde interventie dan in de interventie in het eerste jaar, wat erop wijst dat de 

aangepaste sessies voor scholen succesvol waren. In dit hoofdstuk kijken we naar de praktijken van 

de leerkrachten.  

Onderzoeksopzet 
De studie maakt gebruik van een gerandomiseerde ontwerp met " multiple treatments and control 

with pretest" (Shadish, Cook & Campbell, 2002, blz. 258). Scholen werden willekeurig toegewezen 

aan de pilot interventie (eerste jaar) of de controle conditie. Leraren in de controle conditie namen 

niet deel aan de sessies  en zetten hun reguliere onderwijs voort. Leraren in de pilot 

interventieconditie hebben Excel Kwadraat gedurende 1 jaar ingevoerd. De verbeterde interventie 

(op basis van resultaten van het eerste jaar, zie hoofdstuk 2) werd in de oorspronkelijke 

controlegroep geïmplementeerd in jaar 2. Zo werd de interventie door alle scholen ingevoerd, terwijl 

het onderzoek gebruik maakt van de voordelen van een controlegroep. Tabel 5 presenteert de 

onderzoeksopzet. 

 

Tabel 5:  Onderzoeksopzet 

Jaar Pretest Conditie Posttest 

1 
DP Control DP 

DP Pilot Interventie DP & Intervention fidelity 

2 DP Verbeterde Interventie DP & Intervention fidelity 

 

De door de leerkrachten gescoorde differentiatie praktijken (DP) werden gemeten bij de start 

(pretest) en einde (nameting) van het schooljaar. De nameting in de controle conditie wordt gebruikt 

als pretest in de verbeterde interventie conditie.  

Instrumenten 
Leerkracht gerapporteerde differentiatie praktijken (DP). DP werden gemeten met behulp van 

een vragenlijst waarin leerkrachten aangeven in hoeverre 11 stellingen van toepassing waren op hun 

differentiatie (range: 0–100%; cf. Mooij, 2007).  De stellingen waren gebaseerd op Mooij en hadden 

betrekking het door de leerkracht gebruik van specifieke diagnostiek en toetsing, instructie en 

activiteiten voor hoogbegaafde leerlingen. (zie tabel 6). Bijvoorbeeld: “Per leergebied werken 



leerlingen qua begaafdheid samen in(meer) homogene groepjes” en “Voor leerlingen met een 

cognitieve ontwikkelingsvoorsprong worden extra vakken of projecten onderwezen en/of door deze 

leerlingen opgepakt”.  

Onderzoeksnotities. De procedure en bereikte consensus tijdens de trainingen werden 

geregistreerd door twee onderzoekers. De informatie werd verzameld per school. Op deze manier 

werden kwalitatieve gegevens met betrekking tot de intervention fidelity en de vordering van de DP 

in de praktijk van elke school beschikbaar. 

 

Resultaten 
Samenhang intervention fidelity en uiteindelijk gerapporteerde DP. The cross-level samenhang 

tussen intervention fidelity en final DP is berekend met Spearman correlaties (zie Tabel 6).  

 

 

Tabel 6: Spearman Rho Correlaties tussen Intervention Fidelity and DP bij Posttest (N = 66) 

Differentiation practices 

Intervention fidelity 

Screening 

school-entry 

characteristics 

Differentiation 

arithmetic 

curriculum 

Differentiation 

language 

curriculum 

Differentiation 

policy protocol 

Diagnostics and assessment     

Assess pupils’ school-entry 

characteristics 

.07 .22 .26* .22 

Discuss pupil levels with 

parents 

.14 .41
**

 .46
**

 .45
**

 

Assessment based on 

observation 

.05 .09 .12 .12 

Assessment occasions based on 

pupils’ readiness 

-.05 .27
*
 .34

**
 .16 

Instruction and management     

Individual learning pace .18 .28
*
 .27

*
 .02 

Subject-based ability grouping -.14 -.09 .02 .14 

Independent work in small 

groups 

-.09 -.05 -.09 .05 

Activities for high-ability pupils     

Acceleration in subjects .32
**

 .34
**

 .27
*
 .05 

Curriculum compacting .20 .43
**

 .40
**

 .31
*
 

Additional subjects and 

projects 

.36
**

 .43
**

 .48
**

 .28
*
 

Pupil choice for extra learning 

activities 

.18 .27
*
 .28

*
 .20 

 * = significant at .05 level; ** = significant at .01 level.    

 

De correlaties bevestigden dat de differentiatiepraktijken zoals door leerkrachten gerapporteerd 

hoger waren in scholen waar de intervention fidelity hoger was. 20 van de 44 correlaties tussen de 

interfention fidelity en de leraar-gerapporteerde DP zijn aanzienlijk. Ze variëren van rho = 0,26 voor 



interfention fidelity van een gedifferentieerd taal curriculum met de evaluatie van beginkenmerken 

van leerlingen, tot Rho = 0,48 interfention fidelity van een gedifferentieerd taal curriculum met extra 

vakken en projecten voor hoogbegaafde leerlingen. De meeste correlaties zijn gevonden tussen de 

interventiecomponenten en activiteiten voor hoogbegaafde leerlingen. In het algemeen bevestigen 

deze correlaties de relatie tussen de intervention fidelity en de uiteindelijke door de leerkracht 

ingeschatte DP. Met andere woorden, differentiatiepraktijken zijn hoger wanneer de interventie 

vollediger is geïmplementeerd. 

Pretest–posttest verschillen in door leerkracht gerapporteerde DP. Tabel 7 presenteert de 

resultaten van de door leerkrachten gerapporteerde DP in elke conditie tijdens pre- en posttest. 

Slechts een DP (variable testing times (z = 1.98, p = .048)) is in de controle conditie vooruitgegaan, dit 

is een aanwijzing voor de stabiliteit van DP. In de pilot interventie zijn drie leerkracht gerapporteerde 

DP verbeterd: leerkrachten screenen vaker beginkenmerken van leerlingen ( screening pupils’ school-

entry characteristics (z = 4.24, p = .00) ), evalueren vaker leervorderingen via een observatie ( 

assessed using observations (z = 2.27, p = .02)) en leerlingen werken vaker qua begaafdheid samen in 

homogene groepjes (grouped by ability per subject (z = 2.33, p = .02)) dan voor de interventie. In de 

verbeterde interventie conditie zijn nog meer DP verbeterd: screening beginkenmerken (z = 4.15, 

p = .00), discussing screening with parents (z = 3.37, p = .00), assessment by observation (z = 1.98, 

p = .048), and curriculum compacting (z = 1.95, p = .051, borderline significant).  De verbeterde 

interventie was het meest succesvol voor het verbeteren van leerkracht gerapporteerde DP.  

 

Tabel 7: Medians en Ranges van door leerkracht gerapporteerde DP in drie condities.  

Differentiation practices 

Control condition (n=34) Pilot intervention (n=32) Improved intervention (n=34) 

Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest 

Mdn Range Mdn Range Mdn Range Mdn Range Mdn Range Mdn Range 

Diagnostics and assessment             

Assess pupils’ school-entry 

characteristics 

75 100 70 100 50 100 98** 90 70 100 100** 90 

Discuss pupil levels with 

parents 

75 100 75 100 50 100 50 100 75 100 100** 100 

Assessment based on 
observation 

75 75 75 100 75 100 100* 50 75 100 100* 50 

Assessment occasions based 

on pupils’ readiness 

50 100 50* 100 50 100 50 100 50 100 50 100 

Instruction and management             

Individual learning pace 75 90 50 100 75 100 63 75 50 100 55 100 

Subject-based ability 
grouping 

58 100 65 100 50 100 75* 100 65 100 75 75 

Independent work in small 

groups 

80 50 80 75 78 80 78 75 80 75 80 75 

Activities for high-ability pupils             

Acceleration in subjects 50 100 50 100 50 100 75 100 50 100 75 100 

Curriculum compacting 60 100 50 100 50 95 50 90 50 100 75(*) 100 
Additional subjects and 

projects 

50 95 50 90 38 100 33 100 50 90 55 100 

Pupil choice for extra 

learning activities 

50 95 40 100 33 100 50 100 40 100 55 100 

 * = significant at .05 level; ** = significant at .01 level.    

 

 

 



Kwalitatieve resultaten op basis van notities Kwalitatieve data laten enkele problemen zien die 

scholen tegenkwamen bij deze interventie. Werken op basis van de interventie richtlijnen was nieuw 

voor leerkrachten in de eerste groepen van het basisonderwijs. De eerste uitdaging voor de 

leerkrachten was het begrijpen van de pedagogisch-psychologische benadering om systematisch de 

ontwikkeling en het leren van elke leerling te verbeteren. Deze benadering wordt gerealiseerd door 

spel, leren en organisatie in elke klas aan te passen. Vergevorderde differentiatie in traditionele 

leeftijdsgebaseerde scholen vergde veel begrip en extra werk van de docenten. De onderzoekers 

merkten op dat sommige leerkrachten weerstand leken te hebben tegen het systematisch opleiden 

van jonge leerlingen. Deze leerkrachten geven de voorkeur aan een op spel gebaseerde mentaliteit in 

de kleuterklassen. Andere leraren geloofden dat leerlingen met een groter cognitief vermogen geen 

behoefte hadden aan moeilijke onderwerpen. 

Het werd tijdens de interventiesessies duidelijke dat sommige leraren of scholen zich in eerste 

instantie verzetten tegen de screening van beginkenmerken. Sommige leraren en scholen waren niet 

enthousiast over het gebruik van weer een vragenlijst voor ouders, vooral omdat de scholen ouders 

niet 'lastig' willen vallen. Na een aantal weken van het gebruik van deze vragenlijst en het vergelijken 

van resultaten van de leerkrachten met die van de ouders, gaven de leerkrachten aan dat de 

screening ze waardevolle informatie gaf over de ontwikkeling van de leerlingen. Na de aanvankelijke 

weerstand, bleek de uitvoering van de screening op scholen positief. 

De belangrijkste kwalitatieve bevinding is dat, zoals verwacht, het afstemmen van de resultaten van 

de screening voor elke leerling op adequate uitdagende leeropdrachten essentieel is aan het begin 

en voor verdere ontwikkeling van elke leerling. Tijdens de trainingen bleek dat het leraren en scholen 

ontbrak aan genoeg tijd en expertise om gebruik te maken van volledige diagnose-informatie over de 

leerling niveaus op basis van screening en normgebaseerde en criterium gebaseerde toetsen. Dit 

werd verder bemoeilijkt door de overbelasting van de verschillende soorten evaluatie-instrumenten 

en leermaterialen. 

 

Conclusies 
Ons onderzoek toont aan dat de interventie Excel Kwadraat met drie kritische componenten op basis 

van belangrijke functies voor differentiatie, niet gemakkelijk door leerkrachten wordt aangenomen.  

De kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten en de noodzakelijk gebleken aanpassingen in 

de ondersteuningsessies van pilot naar verbeterde interventie tonen aan dat het verbeteren van de 

differentiatiepraktijken zeker geen kleine wijziging is(zie Tomlinson et al., 2003). Systemische 

verandering vereist een veel langere periode dan één jaar om te kunnen worden afgerond (Duffy et 

al., 2006). Leerkrachten geven aan vaker het niveau te bepalen van leerlingen, maar deze praktijken 

zijn slechts de eerste stap in een continu proces van het aanbieden van de juiste speel- en leertaken. 

Het op grotere schaal veranderen van differentiatiepraktijken, waaronder diagnostische variaties in 

vrij spel en curriculum vooruitgang bleek moeilijker te bewerkstelligen te zijn (zie ook Mooij, 2007). 

Sommige DP’s zijn in geen van beide interventies verbeterd, zoals het individuele leertempo. Dit 

resultaat is niet verrassend, aangezien dit de grootste veranderingen vereist in een curriculum en 

klas. Leerkrachten hebben meestal een voorkeur voor differentiatiepraktijken die weinig 

voorbereiding of op maat gemaakte instructie nodig hebben, als leraren zulke praktijken überhaupt 

gebruiken (Roy et al., 2013). 

Sommige leraren in deze studie zijn van mening dat hoogbegaafde leerlingen geen behoefte hebben 

aan moeilijke materie (cf. Doolaard & Harms, 2013; Reis & Westberg, 1994). Deze niet-competitieve 



mentaliteit is van oudsher aanwezig in de Nederlandse samenleving (Hofstede, 1997) geweest. In dit 

opzicht verduidelijken Mooij en Fettelaar (2010) dat gelijke kansen in het onderwijs vaak verward 

worden met uniform onderwijs. Leraren moeten echter begrijpen dat het curriculum, instructie en 

leertempo verschillend voor verschillende leerlingen in dezelfde klas kunnen zijn. Door de 

implementatie van de drie kritische componenten screening, framework van leermiddelen en een 

schoolbreed beleidsprotocol, wordt gedifferentieerde instructie verplicht in plaats van facultatief, en 

dat verandert “how we do school "(zie Tomlinson et al., 2003, blz. 125). In het merendeel van de 

scholen in onze studie, zal dit meer jaren van onderzoek, met inbegrip van opleiding of andere 

adequate ondersteuning vergen. 

Voor een succesvolle implementatie van gedifferentieerde instructie, moeten de leerkrachten zelf 

worden gemotiveerd om bestaande praktijken, en het werken in een professionele cultuur te 

veranderen, en dat vereist adequate steun van de schoolleider (Fullan, 2007; Oberon, 2013; Sheridan 

et al, 2009; Smit & Humpert, 2012). Deze factoren waren niet in alle scholen aanwezig (zie hoofdstuk 

2). Bijvoorbeeld, de directie was onzichtbaar in sommige scholen, en negatieve leraar attitudes 

bleken hardnekkig te zijn, wat resulteert in de voortzetting van de weerstand tegen het faciliteren 

van hoogbegaafde leerlingen op hun eigen niveau. Andere studies hebben ook geconstateerd dat 

attitudes en overtuigingen van leerkrachten een hindernis waren (Hertberg-Davis, 2009; Smit & 

Humpert, 2012). 

 

  



Hoofdstuk 4 De effecten van Excel Kwadraat op de schoolprestaties 

van de leerlingen. 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de effecten van Excel Kwadraat op de schoolprestaties van de leerlingen. 

Voorafgaand en aan het einde van de interventie maakten de leerlingen een reken- en taaltoets, en 

deze scores werden vergeleken met die van leerlingen in de controlegroep. Aangezien de literatuur 

laat zien dat effecten van programma’s zoals Excel Kwadraat verschillend kunnen zijn voor excellente 

en de niet-excellente leerlingen, worden effecten apart berekend voor beide groepen. In deze studie 

wordt de aanvankelijke excellentie vastgesteld op basis van Gagné’s (2004) definitie van 

hoogbegaafdheid: een score binnen de top 10% van leeftijdsgenoten op de rekentest, de taaltest, of 

beide. 

 

In lijn met het onderzoek van Tomlinson (2005); Tomlinson et al. (2003), Mooij (2007, 2008), en 

Mooij et al. (2014), veronderstellen we dat een interventie in het begin van de lagere school, 

bestaande uit (a) een evaluatie van elke leerling aan het begin van de school (screening van 

beginkenmerken), (b) het verbeteren van kennis van leerkrachten met betrekking tot curriculum en 

diagnostiek en overeenkomstige handelen (raamwerk en indeling kasten) invloed hebben op de 

academische prestaties van alle leerlingen, met inbegrip van hoogbegaafde leerlingen. Een dergelijk 

geïntegreerd programma voor alle leerlingen is nog niet getest in de eerste klassen van het primaire 

onderwijs (Walsh et al., 2012). De vragen die het onderzoek leiden, zijn: (a) Heeft de interventie (in 

vergelijking met een gerandomiseerde controle conditie) een positieve invloed op de leerprestaties 

van leerlingen in groep 1 en 2 in het basisonderwijs? En (b) Verschilt dit effect voor hoogbegaafde 

leerlingen? 

 

Onderzoeksopzet 
Een pretest-posttest controlegroep design (Shadish, Cook & Campbell, 2002) werd gebruikt. Scholen 

werden willekeurig toegewezen aan de interventie of de controle conditie. De leraren van scholen uit 

de controle conditie hebben niet deelgenomen aan de interventie, en vervolgden met hun 'business 

as usual. " Leerkrachten in de interventiegroep namen 1 jaar deel aan de interventie. Leerling-

metingen vonden plaats aan het begin en het einde van het schooljaar: september / oktober 

(pretest) en mei / juni van het volgende kalenderjaar (posttest); de interventie vond plaats tussen 

deze perioden. 

Variabelen 

Academische prestatie. De taal- en rekenprestaties van leerlingen werden gemeten met behulp van 

CITO toetsen. Deze testen namen 40-60 minuten in beslag.  

Hoogbegaafdheid. In deze studie, volgen we Gagné's definitie van hoogbegaafdheid in zijn 

Gedifferentieerde Model van Hoogbegaafdheid en Talent (2004): “Giftedness designates the 

possession and use of untrained and spontaneously expressed natural abilities (called outstanding 

aptitudes or gifts), in at least one ability c domain, to a degree that places an individual at least 

among the top 10 per cent of age peers” (p. 120). Dus de onafhankelijke variabele wees op een score 

binnen de top 10% van de scores in vergelijking met leeftijdgenoten van de taal voormeting, de 

rekenkundige pretest, of beide. Een lineaire regressieanalyse werd uitgevoerd met de leeftijd van de 



leerlingen als voorspeller en de score op de taal of rekenen pretest als afhankelijke variabele. Leeftijd 

was een zeer belangrijke voorspeller voor zowel pretests (p <0,001), en residuen werden opgeslagen. 

Leerlingen die scoorde in de hoogste 10% residuen van de steekproef werden toegewezen in de 

dataset als ‘hoogbegaafd’, en de overige 90% van de leerlingen werden aanvankelijk ‘niet-

hoogbegaafde’ genoemd. De variabelen taal en rekenen werden vervolgens gecombineerd tot één 

variabele die aangeeft dat de leerling een hoog vermogen heeft in zowel het rekenkundige domein, 

het taal domein, of beide. Deze werkwijze resulteerde in 49 hoogbegaafde leerlingen (= 1) en 306 

niet-hoogbegaafde leerlingen (= 0). 

Achtergrondkenmerken. Achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, werkhouding, en de 

betrokkenheid van de ouders zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het kind (Peetsma, Van der 

Veen, Koopman & Van Schooten, 2006; Ruijs, Van der Veen, & Peetsma, 2010). Daarom is 

gecontroleerd voor deze kenmerken in de analyses. Leraarrapporten van de COOL 5-18 cohort studie 

werden gebruikt om de werkhouding en de betrokkenheid van de ouders (Driessen, Mulder, Ledoux, 

Roeleveld, & Van der Veen, 2009) te meten. Leraren beoordeelden drie uitspraken over beide 

variabelen op een 5-punts schaal van 1 (zeker niet waar) tot 5 (zeker waar). De betrouwbaarheid van 

de schalen (met behulp van Cronbach's alpha) was 0,82 voor werkhouding en 0,88 voor de 

betrokkenheid van de ouders. De schaalscore werd berekend als de gemiddelde score van de 

gecombineerde items, met de scores op negatief geformuleerde items omgekeerd.  

Conditie. Scholen werden willekeurig toegewezen aan de interventie conditie (= 1), waarin de 

leerkrachten van de eerste groepen van de basisschool deelnamen aan de interventie, of de controle 

conditie (= 0), waarin 'reguliere onderwijs’ (' business as usual ') werd voortgezet. De controlescholen 

hebben geen gebruik gemaakt van een screening van beginkenmerken of een beleidsprotocol voor 

differentiatie, noch heeft zij gebruik maken van een gedifferentieerd curriculum met leermaterialen 

geordend op basis van de moeilijkheidsgraad. 

 

Analyses 

De twee uitkomstvariabelen zijn rekenkundige prestatie en taal prestatie. Omdat leerlingen zijn 

genest in klaslokalen in scholen, leek multilevel analyse van toepassing; maar volgens Hox (2010), 

zouden met minder dan 5 leerlingen per klas en minder dan 50 klassen, standaard fouten voor de 

vaste effecten te klein zijn (verhoogde type 1 fouten), en random effecten en hun standaard fouten 

kunnen zijn onderschat. In deze studie waren er 10 klassen die met minder dan 5 leerlingen 

deelnamen, en er waren 40 klassen in totaal, waardoor multilevel analyses niet geschikt waren. 

Daarom zijn analyses van covariantie (ANCOVA) gebruikt zoals aanbevolen door Field (2013). 

ANCOVA vermindert de intra-groep foutenvariantie, waardoor de onderzoeker nauwkeuriger de 

effecten van de onafhankelijke variabele kan beoordelen. Verder kunnen verstorende variabelen 

worden geëlimineerd in de analyse van de covariantie; het verwijdert de bias van deze variabelen 

door ze als covariaten mee te nemen. 

Nadat de missing values werden geanalyseerd, werd gecontroleerd op common assumptions. 

Sommige aannames werden geschonden: er was spraken van ongelijke varianties over groepen 

(Levene's testen p <0,00), een aantal uitschieters, en niet-normaliteit van residuen (in histogrammen 

en Q-Q plots). In de subgroepen van niet-hoogbegaafde leerlingen en hoogbegaafde leerlingen, 

werden deze veronderstellingen ruimschoots gehaald. Verder werd collineariteit berekend volgens 

de correlatiematrix en dit bleek geen probleem in de subsamples te zijn. Daarom werden aparte 

covariaat analyses uitgevoerd voor niet-hoogbegaafde leerlingen en hoogbegaafde leerlingen. De 



pretest scores en de achtergrondkenmerken werden als covariaten meegenomen. Conditie was 

opgenomen om het belangrijkste effect van de interventie op academische prestaties van leerlingen 

te beoordelen. Onafhankelijkheid tussen de covariaten en het conditie-effect werd gecontroleerd. 

Verder waren de regressie hellingen homogeen. 

De verklaarde afwijkingen werden ook beoordeeld als effect sizes (gedeeltelijke ƞ²) om de relatieve 

bijdrage aan de academische prestaties van de leerlingen te bepalen. Tenslotte werden, om het 

verschil in effecten op niet-hoogbegaafde en hoogbegaafde leerlingen te beoordelen, werden effect 

sizes vergeleken tussen subsamples. De aangepaste Cohen's d werd berekend om de effectgrootte 

vergelijking te vergemakkelijken. In dit geval werd het gecorrigeerde gemiddelde verschil gedeeld 

door de vierkantswortel van de MSerror. 

Resultaten 
Beschrijvende statistieken voor de variabelen en bivariate correlaties zijn weergegeven in 

respectievelijk Tabel 8 en Tabel 9. Zoals te zien in tabel 8, zijn de leerlingen in de verschillende 

condities zijn zeer vergelijkbaar in achtergrondkenmerken, hoewel de hoogbegaafde leerlingen in de 

interventiegroep beter lijken te presteren dan hun collega's in de controleconditie op werkhouding 

en de betrokkenheid van de ouders. Zoals verwacht, bevestigen t-tests (p>. 05) dat de 

omstandigheden vergelijkbaar waren voor beide cognitieve niveaus op alle achtergrondvariabelen en 

pretests, dat wil zeggen randomisatie succesvol was. 

Leerlingen in de interventiegroep conditie scoorden gemiddeld hoger op de nameting dan hun 

tegenhangers in de controle conditie. Het grootste verschil werd gevonden in de posttest scores 

rekenen van de hoogbegaafde leerlingen: 111,79 punten in de interventiegroep staat tegenover 

102,90 punten in de controle conditie. Zoals verwacht, scoorden hoogbegaafde leerlingen hoger dan 

niet-hoogbegaafde leerlingen op beide posttesten. Ook de verschillen tussen pretests en nametingen 

waren de grootste in de interventie groepen op beide uitkomstvariabelen. 

Tabel 8: Beschrijvende statistiek (n=355) 

Measures 

Mean (SD) or percentage 

Non-high-ability pupils High-ability pupils 

Intervention 

(n=128) 

Control 

(n=178) 

Intervention 

(n=19) 

Control 

(n=30) 

     

Gender      

Boy 43% 50% 58% 43% 

Girl 57% 50% 42% 57% 

Age 6.00 (.32) 6.00 (.37) 5.94 (.38) 6.10 (.28) 

Parental involvement 3.70 (.82) 3.73 (.67) 4.11 (.32) 3.83 (.70 

Work attitude 3.22 (.82) 3.26 (.81) 3.82 (.59) 3.48 (.67) 

Arithmetic achievement     

Pretest 68.22 (9.46) 70.48 (8.30) 88.37 (12.54) 88.03 (8.62) 

Posttest 88.24 (11.73) 87.58 (10.56) 111.79 (16.17) 102.90 (13.81) 

Δ 20.02 17.10 23.47 14.87 

Language achievement     

Pretest 55.58 (10.38) 56.98 (8.85) 77.00 (9.53) 73.48 (12.18) 

Posttest 70.18 (12.42) 69.96 (10.40) 86.79 (12.85) 81.48 (10.81) 

Δ 14.60 12.98 9.79 8.00 

 

 

  



 

Tabel 9: Bivariate Correlaties tussen Variabelen (n=355) 

Measure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Condition 1 .04 -.04 -.02 .00 .00 -.09 .02 -.05 .02 

2. Gender  1 -.03 -.01 .04 .29
**

 -.07 -.01 .01 .04 

3. Age   1 .04 -.13
*
 -.07 .20

**
 .07 .15

**
 .00 

4. High-ability    1 .11
**

 .16
**

 .59
**

 .47
**

 .58
**

 .39
**

 

5. Parental involvement     1 .15
**

 .19
**

 .18
**

 .20
**

 .22
**

 

6. Work attitude      1 .17
**

 .25
**

 .18
**

 .27
**

 

Arithmetic achievement           

7. Pretest       1 .68
**

 .64
**

 .51
**

 

8. Posttest        1 .48
**

 .63
**

 

Language achievement           

9. Pretest         1 .59
**

 

10. Posttest          1 

Note. 
*
 p ≤ .05, 

**
 p ≤ .01. 

 

 

De correlaties in tabel 9 tonen een sterke relatie tussen de metingen van academische prestaties 

(taal en rekentoets), evenals een sterke relaties tussen de voormeting en de nameting. Bovendien, 

zijn werkhouding en de betrokkenheid van de ouders gerelateerd aan academische prestaties van de 

leerlingen. Hoogbegaafdheid werd positief gerelateerd aan academische prestatie op begin- en 

eindtoets en werkhouding. Geslacht en leeftijd waren niet gerelateerd aan conditie of de post-tests. 

Zoals aanbevolen door Field (2013), worden continue variabelen die correleren met conditie of 

uitkomstvariabele opgenomen in de analyse van covariantie; in dit geval zijn dat betrokkenheid van 

de ouders en werkhouding. 

 

Analyse van covariantie 

Van primair belang bij de analyses waren (a) de effecten van conditie en (b) een vergelijking van deze 

effectgrootten voor de niet-hoogbegaafde en hoogbegaafde leerlingen. Per subgroep werden 

covariantie analyses berekend met scores op de nameting voor rekenen en taal (zie tabel 10). De 

aangepaste nameting scores als functie van de conditie zijn weergegeven in tabel 11.  

Niet-hoogbegaafde leerlingen. Bij de analyse van de posttest scores op rekenen, verklaarde de 

pretest significant 35% van de variantie, F (1, 261) = 139,10, p <0,001. Werkhouding en 

ouderinspraak waren ook significant gerelateerd aan de nameting, F (1, 261) = 10,27, p <0,01 en F (1, 

261) = 4,12, p <0,05, respectievelijk. Zoals verwacht, was er een significant positief effect van 

conditie op posttest scores na correctie voor covariaten, F (1, 261) = 4,87, p <0,05. In vergelijking met 

de controlegroep, scoorden leerlingen in de interventie conditie gemiddeld 2,39 punten hoger op de 

nameting. De gedeeltelijke ƞ² is 0,02, wat aangeeft dat 2% van de totale variantie wordt verklaard 

door de interventie. De totale hoeveelheid verklaarde variantie R² = 0,40. De adjusted means (zie 

tabel 11), gecontroleerd voor de covariaten, laten zien dat niet-hoogbegaafde leerlingen in de 

interventie conditie gemiddeld 89,21 punten scoorden, terwijl deze leerlingen in de controle conditie 

slechts 86,83 punten scoorden. Het effect van conditie op prestatie was klein, met Cohen's d = 0,27 

(J. Cohen, 1988). 

 



Tabel 10: Resultaten ANCOVA voor academische prestatie posttest scores voor niet-hoogbegaafde 

en hoogbegaafde leerlingen. 

 

Niet-hoogbegaafde leerlingen  Hoogbegaafde leerlingen 

Source B SE p Partial ƞ²  B SE p Partial ƞ² 

Arithmetic achievement 

posttest 

         

(Intercept) 26.02 4.99 .00 .09  77.28 22.58 .00 .20 

Pretest .73 .06 .00 .35  .69 .20 .00 .21 

Work attitude 2.15 .67 .00 .04  -5.13 3.21 .12 .06 

Parental involvement 1.52 .75 .04 .02  -1.56 3.52 .66 .00 

Condition 2.39 1.08 .03 .02  10.86 4.26 .01 .13 

Language achievement 

posttest 

         

(Intercept) 23.56 4.46 .00 .10  69.92 23.60 .01 .20 

Pretest .59 .06 .00 .26  .23 .17 .19 .05 

Work attitude 2.46 .70 .00 .05  1.56 2.94 .60 .01 

Parental involvement 1.62 .79 .04 .02  -1.63 3.14 .61 .01 

Condition 1.05 1.17 .37 .00  4.29 4.17 .31 .03 

Note. SE = standard error. Total explained variance and sample sizes for non-high-ability pupils: R² = .40 and 

n = 266 for arithmetic; and R² = .33 and n = 261 for language. For high-ability pupils: R² = .28 and n =  49 for 

arithmetic; and R² = .12 and n = 42 for language). 

 

Voor de taalscores bleek de pretest een significant covariaat voor de nameting scores, F (1, 256) = 

89,20, p <0,001, verklaart 26% van de variantie. Werkhouding verklaart 5% (F [1, 256] = 12,24, p 

<0,001) en de betrokkenheid van de ouders 2% (F [1, 256] = 4,20, p <0,05) van de variantie in de taal 

posttest scores. In tegenstelling tot onze verwachtingen, verklaarde na correctie voor de covariaten, 

conditie niet significant de variantie van de eindtoets scores, (F [1, 256] = 0,81, p> 0,05). De totale 

hoeveelheid verklaarde variantie R² = 0,33. Ook de adjusted means (zie tabel 11), gecontroleerd voor 

de covariaten, verschillen niet wezenlijk tussen de interventie en controle conditie. Niet-

hoogbegaafde leerlingen in de interventie conditie scoorden 70,69 punten, ten opzichte van 69,64 

punten in de controle conditie. Kortom, de interventie had een klein positief effect op het reken 

resultaat van niet-hoogbegaafde pupillen, maar er is geen effect gevonden op taalprestaties 

(vraagstelling a). 

Hoogbegaafde leerlingen. Voor hoogbegaafde leerlingen lieten de data van rekenen zien dat slechts 

één covariaat significant gerelateerd is aan posttest scores van de leerlingen: de voormeting (F [1, 44] 

= 11,37, p <0,001). Zoals verwacht, beïnvloedde conditie de nameting scores (F [1, 44] = 6.50, p 

<0,001). De gedeeltelijke ƞ² was 0,13, waaruit blijkt dat 13% van de totale variantie wordt verklaard 

door de interventie. De totale hoeveelheid verklaarde variantie R² = 0,28. Hoogbegaafde leerlingen in 

de interventie conditie scoorden gemiddeld 10,86 punten hoger dan hoogbegaafde leerlingen in de 

controle conditie, wat resulteert in adjusted means  van 113,00 ten opzichte van 102,14 punten, 

respectievelijk. Het effect van conditie op prestatie was groot, met Cohen's d van 0,80. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 11: Adjusted means van posttests rekenen en taal, gecontroleerd voor covariaten. 

  Niet-hoogbegaafde leerlingen  Hoogbegaafde leerlingen 

  Adjusted 

M 

SE CI  Adjusted 

M 

SE CI 

Arithmetic achievement posttest        

Intervention 89.21 0.81 87.61–90.81  113.00 3.25 106.46–119.54 

Control 86.83 0.71 85.43–88.22  102.14 2.54 97.02–107.25 

Language achievement posttest        

Intervention 70.69 .88 68.96–72.42  86.23 2.92 80.31–92.15 

Control 69.64 .77 68.13–71.15  81.94 2.62 76.63–87.26 

Note. Adjusted M = adjusted mean controlled for covariates: pretest, work attitude, and parental involvement. 

SE = standard error, CI = 95% confidence interval. 

 

Dit effect werd niet gevonden voor taal. Geen van de covariabelen waren significant gerelateerd aan 

posttest scores; noch verklaarde conditie variantie in de scores. 

Kortom, de interventie heeft een positieve invloed gehad op de rekenkundige prestaties en dit effect 

was sterker voor hoogbegaafde leerlingen dan voor niet-hoogbegaafde leerlingen (vraagstelling b). 

De interventie verbeterde het leren van alle leerlingen, en in het bijzonder het leren van 

hoogbegaafde leerlingen.  

Het feit dat Excel Kwadraat alleen de rekenontwikkeling van de leerlingen beïnvloedde, kan komen 

doordat de intervention fidelity in de scholen hoger was voor het gedifferentieerde rekencurriculum 

dan voor het taalcurriculum.  

  



Conclusie 
Samengevat kunnen we stellen dat dit onderzoek laat zien dat scholen succesvol kunnen worden 

ondersteund bij het ontwikkelen van gedifferentieerde curricula waarbij leeractiviteiten van 

verschillend niveau (zoals verrijkingsstof) geïntegreerd worden, die een positief effect hebben op 

zowel reguliere als excellente leerlingen.  

 

Het invoeren van een screening van beginkenmerken en het aanbieden van materialen en 

instructie op niveau blijkt leerkrachtonafhankelijk ingevoerd te kunnen worden. Het indelen van 

materialen op niveau en per gebied zorgt al voor een effect op leerling-prestaties. Excel Kwadraat 

is de eerste stap voor scholen in het optimaal ondersteunen bij leren en ontwikkelen van 

leerlingen. Het richt zich op de leraaronafhankelijke onderwijskenmerken die het leren van deze 

leerlingen beïnvloeden, zoals de aangeboden curricula en het onderwijsbeleid op school. Door het 

opstellen van de curricula en leerlijnen, inclusief verrijkingsactiviteiten, en het bepalen van 

leerdoelen voor leerlingen, wordt het aanbieden van passende leeractiviteiten minder 

leraarafhankelijk en stijgt het zelfregulerend en leerling-gecentreerde leren. Dit komt goed overeen 

met de richting die de Inspectie van het Onderwijs aangeeft. Ons project maakt duidelijk dat 

scholen hier echter wel voortdurend bij ondersteund dienen te worden.  

 

Voor onderwijsbeleid is het van belang te realiseren dat wanneer hoogbegaafde leerlingen in hun 

eigen tempo kunnen werken, het mogelijk is dat ze eerder klaar zijn met het basisonderwijs, en 

mogelijk op jongere leeftijd naar het voortgezet onderwijs zouden kunnen. Scholen moeten op een 

meer flexibele manier worden georganiseerd om te kunnen anticiperen op verschillende 

leertrajecten voor verschillende leerlingen. Momenteel is dit ook de beleidsrichting die het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor ogen heeft (Dekker, 2015). Een actueel 

voorbeeld is het experimenteren met de mogelijkheid om examen te doen op verschillende 

niveaus. Dit betekent breken met het traditionele jaarklassensysteem. Tevens wordt verder 

onderzoek naar initiatieven voor meer flexibele scholing systemen aangemoedigd. In dit opzicht 

zijn de uitkomsten (naar verwachting eind 2015) van een advies van de Onderwijsraad relevant. 

De Raad is gevraagd om een advies te geven over de mogelijkheden voor grotere flexibiliteit van 

tests en examens in het primair en voortgezet onderwijs, en over de gevolgen van individuele 

leertrajecten voor toelating tot scholen. 
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