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Vraag 

Leerlingen op leeftijd bij elkaar in één klas plaatsen is nog steeds de gewoonte. Ontwikkelen kinderen zich 
beter wanneer we ons leerstofjaarklassensysteem loslaten? En welke groeperingsvormen bevorderen de 
ontwikkeling? 

Kort antwoord 

Hoewel het leerstofjaarklassen dominant is in het Nederlandse onderwijs, zijn er al sinds lange tijd 
alternatieven. Op Montessori- en Jenaplanscholen zitten er kinderen van verschillende leeftijden in één 
groep. In het Nederlandse onderwijs zijn geen overtuigende verschillen aangetoond tussen deze typen 
scholen en scholen met leerstofjaarklassen. Er is te weinig onderzoek gedaan om stellige conclusies te 
trekken. 

Om leerlingen onderwijs op maat te bieden, kan binnen de leerstofjaarklas worden gedifferentieerd. Daarbij 
is het werken met permanente homogene groepen niet effectief gebleken. Integendeel: vaste, homogene 
niveaugroepen leiden zelfs tot grotere niveauverschillen. Met name de zwakkere leerlingen ondervinden 
nadeel van homogeen groeperen. 

Met andere vormen van differentiatie binnen heterogene groepen worden wel positieve resultaten bereikt. 
Vooral convergente differentiatie kan leiden tot goede resultaten. Hierbij dient het accent te liggen op de 
kwaliteit van de instructie, het bieden van extra instructie- en oefentijd en een planmatige werkwijze. 

Individualiserend onderwijs is in theorie de ideale methodiek voor onderwijs opmaat. Toch stellen de 
resultaten vaak teleur. De digitalisering van het onderwijs biedt echter nieuwe mogelijkheden. Programma’s 
voor toetsend leren leiden steeds meer tot effectieve differentiatie en maken differentiatie uitvoerbaar. 

Naast de genoemde voorbeelden van interne differentiatie is ook externe differentiatie mogelijk. Daarbij 
worden sommige leerlingen, meestal tijdelijk, ondergebracht in aparte klassen of scholen. Het doel is vaak 
verkleining van onderwijsachterstanden. Meestal gaat het om verlenging van de leertijd, door extra 
onderwijs na schooltijd, in het weekend, in de zomer of zelfs een extra jaar onderwijs. Landelijke pilots 
onderwijstijdverlenging hebben geen overtuigende leerwinst laten zien, maar sommige vormen van 
leertijdverlenging zijn wel degelijk effectief gebleken, met name de schakelklas (primair onderwijs) en de 
zomerschool (voortgezet onderwijs).  

Toelichting antwoord 

Om te beginnen introduceren we enkele centrale begrippen, zoals leerstofjaarklassen, differentiatie, 
homogeen en heterogeen groeperen en differentiatie. Vervolgens bespreken we alternatieven voor het 
leerstofjaarklassensysteem en vormen van differentiatie binnen het leerstofjaarklassensysteem. 



 
 

 

 

  

Leerstofjaarklassen – Op de meeste Nederlandse basisscholen worden leerlingen in leerstofjaarklassen 
geplaatst. Dit houdt in dat het onderwijsaanbod wordt verdeeld over acht leerjaren in vastgestelde 
leerstofeenheden per jaar. Het uitgangspunt van dit systeem is  dat alle leerlingen zich ongeveer in 
hetzelfde tempo ontwikkelen. De meeste kinderen functioneren inderdaad goed binnen het 
leerstofjaarklassensysteem, maar voor de kinderen met een afwijkende ontwikkeling zijn de nadelen 
aanzienlijk. Ongeveer vijf procent van de basisschoolleerlingen doubleert, veelal bij de overgang van groep 
2 naar groep 3.  Eenzelfde percentage wordt verwezen naar een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) of 
speciaal onderwijs (so). 

Homogeen en heterogeen – De oorzaken van zittenblijven en verwijzingen naar het speciaal onderwijs 
hebben te maken met de begrippen homogeen en heterogeen. Deze begrippen kunnen betrekking hebben 
op leeftijd, prestatieniveaus en leerstof. Binnen het leerstofjaarklassensysteem in het basisonderwijs zijn 
groepen leerlingen homogeen samengesteld wat betreft leeftijd, alle leerlingen zijn ongeveer even oud. Wat 
betreft prestatieniveau is de samenstelling heterogeen: op de basisschool zitten kinderen die verschillen qua 
aanleg en achtergrond.  Als het leerstofaanbod te homogeen of eenvormig is, worden sommige leerlingen 
daarmee tekort gedaan. Sinds jaren is daarom geprobeerd – binnen en buiten het 
leerstofjaarklassensysteem –rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen, door middel van een 
meer heterogeen aanbod. Dit betekent dat er wordt gedifferentieerd. 

Differentiatie – We spreken van differentiatie, wanneer binnen het onderwijs in klasseverband er 
aanpassingen zijn de behoeften van verschillende kinderen (variatie in klassikale introducties, gebonden en 
vrije opdrachten, groepsopdrachten en ook hulp aan het individuele kind). Na 1960 werd de term interne 
differentiatie veel gebruikt (zie o.a. Nijhof, 1968). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen convergente- 
en divergente differentiatie. Bij convergente differentiatie wordt vastgehouden aan leerstofdoelstellingen en 
gewerkt met verlengde instructie aan groepen voor zwakkere leerlingen en verdiepingsstof voor de betere 
leerlingen. Bij divergente differentiatie wordt het onderwijs in grote mate afgestemd op de individuele 
behoeften en niveaus van leerlingen. Dit betekent dat ook voor verschillende leerlingen verschillende 
leerdoelen kunnen worden gehanteerd. 

Naast interne differentiatie bestaat ook externe differentiatie. Dit wil zeggen dat leerlingen met verschillende 
talenten of onderwijsbehoeften zijn ondergebracht in verschillende klassen of scholen. Dit kan tijdelijk of 
permanent gebeuren. 

Alternatieven en doorbreking van het leerstofjaarklassensysteem 

Traditionele vernieuwingsscholen 

De traditionele vernieuwingsscholen droegen al bijna honderd jaar geleden alternatieven aan voor de 
leerstofjaarklas, waarbij pedagogische doelstellingen centraal stonden. We bespreken kort het Montessori-, 
Dalton- en Jenaplanonderwijs. 

In de Montessorischool werken leerlingen individueel of in kleine groepjes op ontwikkelingsniveau. Ze maken 
gebruik van centraal opgeslagen materiaal dat vaak zelfcorrigerend is. Er wordt gewerkt in groepen met 
verschillende leeftijden, bijvoorbeeld kinderen tot 6 jaar, 6 tot 9 jaar en 9 tot 12 jaar. Kinderen doubleren in 
principe niet. Montessorischolen zijn er in primair en voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs is 
onderzocht of de onderwijsresultaten van Montessorileerlingen verschillen van de leerlingen op ‘traditionele’ 
scholen. Dit is gedaan door middel van een vergelijking van 469 leerlingen op Montessori-scholen en 321 die 
zijn uitgeloot voor een Montessorischool en daarom naar een andere school zijn gegaan. Verschillen blijken 



 
 

 

 

er niet te zijn. Niet op examenresultaten en ook niet op zelfstandigheid en motivatie. Wel beleven de 
Montessorileerlingen meer plezier op school (Ruijs, 2014). 

De Jenaplanschool streeft naar een leef- en werkgemeenschap met het accent op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Het onderwijs vindt hoofdzakelijk plaats in heterogene stamgroepen met leerlingen van drie 
opeenvolgende leeftijden (onder- midden- en bovenbouw). Vakken als spelling en rekenen vinden plaats in 
niveaucursussen. Het Jenaplan is het enige systeem met heterogene jaargroepen en homogene 
leerstofgroepen. Montessori- scholen hanteren divergente differentiatie en Daltonscholen convergente 
differentiatie. 

De Daltonschool bevordert het zelfstandig leren onder eigen verantwoordelijkheid. Het onderwijs is 
individualiserend in de verwerking van leerstof maar handhaaft de klassikale instructie. samenwerking van 
leerlingen wordt bevorderd, door middel van projectwerk.  De meeste Daltonscholen werken – in 
tegenstelling tot Montessori- en Jenaplanscholen – met leerstofjaarklassen. De Een recent Nederlands 
onderzoek onder Daltonscholen leert dat vooral de scholen die hardwerken aan  het invoeren van de 
daltonprincipes, hogere leeropbrengsten realiseren (De Haan, 2015). Dit is geconstateerd op basis van 
lesobservaties, interviews en enquêtes op enkele tientallen Daltonscholen in Nederland. 

Ook binnen het leerstofjaarklassensysteem kan gezocht worden naar manieren om leerlingen zoveel 
mogelijk onderwijs op maat te bieden. We bespreken in de volgende paragraaf verschillende vormen van 
interne en externe differentiatie. 

Interne differentiatie  

Homogene groepen – Vanaf de jaren zestig zijn pogingen ondernomen om de interne differentiatie binnen 
klassenverband te bevorderen. Veelal is dit gedaan door onderscheid te maken naar niveau. Een bekend 
model is om bij taal en rekenen te werken met drie niveaugroepen. Binnen de heterogene klas worden dus 
meer homogene subgroepen gemaakt. De werkwijze is als volgt: na een klassikale instructie werken 
leerlingen op drie niveaus. De leerkracht geeft aangepaste instructie per groep maar op zijn minst aan de 
zwakste groep. Zo worden bij het aanvankelijk lezen bijvoorbeeld zon-, maan-, en stergroepen 
onderscheiden.  

Uit onderzoek van Hattie (2009), Marzano, e.a. (2001), Gamoran (1992), Lou e.a. (1996) en Slavin (1986), 
blijkt dat het vormen van homogene groepen op basis van prestatieniveau niet leidt tot betere leer 
resultaten. Integendeel, bij het werken met vaste niveaugroepen worden de verschillen tussen 
niveaugroepen alleen maar groter. De groepen met zwakke leerlingen, meestal risicoleerlingen, presteren 
steeds minder (Marzano, e.a., 2001). Dat komt mede door lagere verwachtingen. Ook het zelfvertrouwen 
van zwakke leerlingen in homogene groepen blijkt af te nemen (Oaks, 1992; Page, 1995), mede ten gevolge 
van stigmatisering (Guition en Oaks, 1995). Homogene groepen van hoogbegaafden behalen wel betere 
resultaten (Gamoran, 1992). In Nederland toonde Guldemond (1994) aan dat zwakpresterende leerlingen in 
homogene groepen lager presteren dan zwakpresterende leerlingen in heterogene groepen. Ook uit 
onderzoek van Driessen e.a. (2003) blijkt dat een heterogene samenstelling van de klas gunstig is voor de 
ontwikkeling van risicoleerlingen bij taal en rekenen. 

Soms kan tijdelijk homogeen groeperen wel gunstig uitpakken voor de prestaties. Een van de bekendste en 
goed geëvalueerde programma’s is Slavin’s ‘Succes For All.’ Het programma is gericht op de reductie van 
uitvallers. We spreken dan van convergente differentiatie: er is een minimumdoel voor de hele groep. Het 
programma werkt met tijdelijke homogene groepen, datering, regelmatige toetsing en mobiliseren van 
ouders. Het programma lijkt de sterkste effecten te hebben op de 25% zwakste leerlingen. Uit vele 
onderzoeken blijken positieve effecten van intensieve, verlengde instructie in kleine groepen (Elbaum, 
Vaugh, Huigjes, Moody, 1999, Wang, e.a., 1997). Intensief houdt hier in: 4 à 5 keer per week gedurende 



 
 

 

 

20-45 minuten (Torgesen, 2004). Convergente differentiatie helpt zwakke lezers indien aan hen na 
groepsinstructie extra instructietijd van minimaal één uur wordt gegeven (Vernooy, 2009). 

Adaptief onderwijs – Sinds een aantal jaren wordt in plaats van interne differentiatie vaker gesproken over 
adaptief onderwijs. (Blok, 2004) rapporteerde over 16 relevante onderzoeken, naar verschillende aanpakken 
van adaptief onderwijs. Verschillende projecten waren gericht op algehele prestatieverhoging van alle 
leerlingen met bijzondere aandacht voor het behalen van minimumdoelen door zwakkere leerlingen. De 
nadruk ligt dan op de verbetering van de instructiekwaliteit (bijvoorbeeld directe instructie) en het planmatig 
werken. Er werd ook gewerkt met het bekende basis-herhalings-verrijkingsstof model (BHV) of met 
verlengde instructie voor zwakke presterende leerlingen. Blok (2004) concludeert dat acht van de zestien 
onderzoeken een zwak tot middelmatig positief effect hebben op de vorderingen van leerlingen. ‘Alleen 
betrekkelijk kleinschalige experimenten, veelal gericht op convergente differentiatie, laten zien dat bepaalde 
vormen van adaptief onderwijs een niveauverhogend effect hebben’ (Blok, 2004, p., 19). Voor verbetering 
van de resultaten werden leerkrachten begeleid en/of geïnstrueerd met betrekking tot bijvoorbeeld directe 
instructie, effectief instructiegedrag en efficiëntie van leertijd, het BHV-model, klassenmanagement en 
toetsgebruik (Zie bijvoorbeeld: Doeleman en Westerbeek, 2002). 

Ook Bosker (2005) wijst er op dat adaptief onderwijs binnen de klas gerealiseerd moet worden. Het houdt 
planmatig handelen in: signaleren, diagnose stellen, beginsituatie bepalen en dan differentiëren en 
aanpassen van de instructie en vervolgens toetsing en evaluatie. Pas dan heeft differentiatie effect. Bosker 
wijst er wel op dat effectieve differentiatie vraagt om extra handen in de klas (onderwijsassistenten, 
tutoren, tijd voor remediërend onderwijs. 

Individuele leerroutes – De prestaties van leerlingen worden bevorderd indien er een optimale afstemming is 
tussen de aangeboden leerstof en de toetsen en examens. In het vakjargon wordt dat ‘gelegenheid tot leren’ 
genoemd (Engelse term: opportunity to learn). Het gaat erom dat de leerroutes worden geïndividualiseerd. 
Dat kan met ict-programma’s zoals ‘Rekentuin.’ Op basis van toetsing tijdens het leerproces wordt het 
leerprogramma automatisch bijgestuurd. Dit houdt in dat zwakke leerlingen extra oefenstof wordt geboden 
en goed presterende leerlingen voor nieuwe opgaven worden gesteld. In de praktijk blijkt dat het gebruik 
van een digitaal programma niet geheel aan de leerling kan worden overgelaten. Het is belangrijk dat de 
leerkracht nagaat of de leerlingen ook het juiste inzicht verwerven. Doordat de data direct worden 
verzameld kan de leerkracht ook direct zien wat goed of fout is gegaan. Uit onderzoek blijkt dat de 
prestaties van leerlingen daarmee worden bevorderd evenveel als bijvoorbeeld bij verlenging van leertijd. 
(Scheerens, 2016). Programma’s voor toetsend leren kunnen in de toekomst de differentiatie in het 
onderwijs zeer bevorderen.  

Externe differentiatie: verlengde schooltijd 

Wanneer de differentiatie niet plaatsvindt binnen de klas, maar door leerlingen in verschillende klassen te 
plaatsen, spreken we van externe differentiatie. Dit kan tijdelijk of permanent gebeuren. De afgelopen tien 
jaar zijn vormen van verlengde schooltijd opgezet, in het bijzonder voor leerlingen met 
onderwijsachterstand zoals de schakelklas. de kopklas, de weekendschool en de zomerschool. We bespreken 
het onderzoek naar de effecten van enkele voorbeelden van verlengde schooltijd (Appelhof, 2009). 

De Schakelklas biedt extra schooltijd in het bijzonder aan leerlingen met een taalachterstand. Een 
schakelklas telt in de praktijk 9 tot 12 leerlingen met een taalachterstand. De tijd wordt besteed aan taal 
(uitbreiding woordenschat en mondelinge taalvaardigheid). Er wordt ook gewerkt met thema’s, projecten, 
gespreksvormen en samenwerkend leren. De schakelklas kan ook als extra jaar worden ingezet na groep 8 
als kopklas, in een aparte klas tijdens reguliere schooltijden óf in extra lesuren na schooltijd. Evaluatie van 
de schakelklas laat zien dat het een effectieve interventie is. De meeste schakelklasleerlingen zijn meer 
vooruitgegaan op taal en lezen dan een controlegroep (Mulder, e.a. 2009). Vooral anderstalige leerlingen in 



 
 

 

 

de bovenbouw in een schakelklas hebben gezet, profiteren ervan. Als kinderen op jongere leeftijd 
deelnemen aan de schakelklas, is het risico groter dan hun prestaties weer terugvallen (Mulder, e.a., 2012). 

In de jaren 2009-2013 werden in Nederland pilots Onderwijstijdverlenging uitgevoerd in het primair en 
voortgezet onderwijs. In totaal zijn 24 pilots van start gegaan, op 200 basisscholen en 50 middelbare 
scholen. De pilots zijn onderzocht op effecten op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de 
leerlingen. Op sociaal-emotioneel vlak blijken leerlingen te profiteren. Ze gaan beter samenwerken, krijgen 
meer zelfvertrouwen krijgen, hun werkhouding verbetert en hun plezier op school neemt toe. Effecten die 
vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld de IMC Weekendschool. Op toetsscores voor rekenen-wiskunde en 
begrijpend lezen werd echter geen effect gevonden (Meyer & Van Klaveren, 2013). De teleurstellende 
uitkomst gold niet voor alle pilotprojecten. 

De zomerschool (Appelhof, 2011) biedt gedurende een aantal weken een cognitief, sociaal en creatief 
programma om kinderen met onderwijsachterstand kansen op progressie te bieden in het regulier 
onderwijs. Vooral in het voortgezet onderwijs is de zomerschool effectief gebleken. In Nederland is een 
experiment gedaan met de zomerschool op 15 scholen en 320 vo-scholieren, die dreigden te blijven zitten. 
Gedurende ongeveer 10 dagen volgden zij in de zomerschool onderwijs in de kenvakken wiskunde, 
Nederlands en Engels. In de beide jaren werd 85% respectievelijk 86% alsnog bevorderd (Faber, 
Timmerman, Kievitsbosch, 2014). 75% van hen werd ook het volgende jaar bevorderd of slaagde voor het 
examen. Ook buitenlandse studies wijzen op positieve effecten, bijvoorbeeld de evaluatie van de Britse 
summerschool, gericht op een soepele transitie tussen primair en voortgezet onderwijs (Kerry Martin, 
Caroline Sharp & Palak Mehta, 2013). 

Het leerkansenprofiel in Den Haag, een brede schoolopzet, is bestemd voor scholen met 70% 
gewichtenleerlingen. De leerlingen volgen verplicht langer onderwijs. De extra lestijd (zes uur) wordt 
besteed aan verschillende soorten onderwijsactiviteiten. De leerlingen blijven tot 16.30 op school. 
Onderzoek naar de opbrengsten van het leerkansenprofiel laat een voorzichtige vooruitgang zien van de 
leerprestaties (Panteia, 2013). 

De IMC Weekendschool heeft als doel het perspectief van jongeren te verbreden en hun zelfvertrouwen te 
versterken. De weekendschool is bestemd voor gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar uit 
achterstandswijken. Het onderwijs vindt plaats op de zondag. De kinderen maken kennis met de wereld van 
wetenschap en kunst onder andere geneeskunde, filosofie, poëzie, wiskunde, sterrenkunde en beeldende 
kunsten. Daarnaast zijn er trainingen in presenteren, informatie zoeken en college volgen. 

De doelen van de IMC Weekendschool lijken te worden bereikt, blijkt uit een evaluatie door de Universiteit 
van Amsterdam. Volgens de deelnemende jongeren heeft de weekendschool een positieve invloed gehad op 
hun zelfvertrouwen, toekomstperspectieven, motivatie en doorzettingsvermogen (De Groot, 2016). 
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