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Vraag 

Wat kunnen leerkrachten inzetten om ervoor te zorgen dat leerlingen die in de 

lagere niveaugroepen zitten (voor taal en rekenen) zich in sociaal-emotioneel 
opzicht positief ontwikkelen. Kan het ontwikkelen van andere talenten hieraan 

bijdragen? 

Kort antwoord 
Het werken in homogene niveaugroepen kan ten koste gaan van het 

zelfvertrouwen en welbevinden van leerlingen in de lagere niveaugroep. Het 
behoren tot de laagste groep kan stigmatiserend zijn en onderzoek wijst uit dat 
leerkrachten deze leerlingen soms minder rijke en motiverende instructie bieden. 

Als er toch wordt gekozen voor het werken in homogene niveaugroepen is het 
nog onvoldoende goed onderzocht of talentontwikkeling een positief effect heeft 

op de sociaal emotionele ontwikkeling van cognitief zwakkere leerlingen. Er zijn 
aanwijzingen dat het verbreden van de focus in het onderwijs (niet alleen 
cognitieve vakken de nadruk geven), het bieden van ruimte voor eigen keuzes in 

een positieve sfeer bijdragen aan het welbevinden van leerlingen. 

  

 

 



 
 
 

 
 

 

Toelichting antwoord 

Werken in homogene niveaugroepen  

In het basisonderwijs zitten leerlingen van verschillende cognitieve niveaus bij 
elkaar in een klas. Voor homogeen groeperen wordt doorgaans gekozen zodat de 

leerkracht beter kan inspelen op behoeften van leerlingen (Hattie, 2002). Werken 
in homogene groepen kan taalprestaties verbeteren, maar het zorgt vaak vooral 

voor leerwinst van hoger presterende kinderen (Kennisrotonde, 2017a). 

Verschillende onderzoeken wijzen er op dat niveaugroepen een negatieve invloed 
kunnen hebben op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen 
(Vernooij, 2012; Belfi e.a. 2012; Belfi e.a., 2009; Hattie 2002). Het werken met 

vaste niveaugroepen (per vak) kan stigmatiserend werken. De zwakke leerlingen 
merken dat ze in de ‘laagste’ groep zitten, wat een gevoel van 

minderwaardigheid kan veroorzaken (Hattie, 2002; Belfi e.a., 2009). Daarnaast 
komt het voor dat leerkrachten (onbewust) anders omgaan met zwakke 
leerlingen. De instructie aan leerlingen in lagere niveaugroepen is vaak van 

mindere kwaliteit (Vernooij, 2012), leerlingen krijgen veelal opdrachten die 
minder uitdagend en motiverend zijn (Hattie, 2002) en de verwachtingen van de 

leerkracht zijn lager (Vernooij, 2012; Belfi e.a., 2009), wat niet motiverend 
werkt. Homogeen groeperen betekent dus niet per definitie dat de leerkracht 

beter om gaat met leerlingen van verschillende niveaus. De negatieve gevolgen 
van de homogeen groepen op de sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen dus 
zowel door het groeperen zelf worden veroorzaakt (stigma), als door het 

ontbreken van de juiste leerkrachtvaardigheden. 

Een voor de hand liggende keuze is om alternatieven te zoeken voor de 
homogene niveaugroepen. Dat kan zijn het werken in heterogene groepen of, 

zoals Hattie (2002) aangeeft: een benadering die gericht is op individuele 
behoeften van de leerlingen. Volgens Vernooij (2012) is het beste alternatief 
voor homogeen groeperen convergente differentiatie. Hierbij wordt instructie aan 

de gehele (heterogene) groep gecombineerd met verlengde instructie en pre-
teaching voor leerlingen die dat voor de specifieke taak nodig hebben. Zo kan er 

tegemoet worden gekomen aan de behoeften van leerlingen zonder de 
risicoleerlingen tekort te doen. Meer focussen op het proces in plaats van het 
resultaat is een ander didactische strategie die tegemoet komt aan de behoeften 

van leerlingen (Kennisrotonde, 2016a). 

Wordt er toch binnen homogene groepen gewerkt, dan kunnen leerkrachten de 
negatieve gevolgen van homogeen groeperen voor zwakke leerlingen volgens 

Belfi e.a. (2009) beperken door vooroordelen te vermijden en een positieve en 
enthousiaste houding en hoge verwachtingen te hebben. 

  

 



 
 
 

 
 

 

Versterken van welbevinden van cognitief zwakke leerlingen  

Kan talentontwikkeling bijdragen aan het versterken van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van cognitief zwakke leerlingen? Om die vraag te beantwoorden 

gaan we eerst in op wat van invloed is op de sociaal-emotionele ontwikkeling 
ofwel het welbevinden van leerlingen in het algemeen. 

Volgens Belfi e.a. (2009) is vooral de persoonlijke achtergrond van leerlingen 

van invloed op het schoolse presteren, schools welbevinden en het academisch 
zelfbeeld van leerlingen. Gutman en Feinstein (2008) wijzen er op dat iedere 
leerling een eigen perceptie heeft van de interacties met leeftijdsgenoten en 

leerkrachten. Zij suggereren daarom dat voor het welbevinden het vooral van 
belang is dat er een goede match is tussen een bepaalde school en een 

individuele leerling. Vergeer (2001), die zijn proefschrift schreef over de relatie 
tussen autonomie en welbevinden van leerlingen, benoemt dat er een sterk 
verband is tussen leerlingen die zichzelf kunnen motiveren voor school en het 

welbevinden op school. Daarbij stelt hij dat de leerkracht leerlingen hierbij wel 
kan helpen: ‘Wanneer leerlingen ervaren dat hun leerkrachten hen eerlijk 

bejegenen, hen uitnodigen tot het geven van hun eigen mening, hen met plezier 
laten leren, vertrouwen in hen stellen, heeft dit in sterke mate invloed op het 
welbevinden op school.’ (p.98). Het belang van de positieve sfeer die Vergeer 

schetst, wordt ook genoemd als voorwaardelijk om bewegen en sport in te zetten 
ten bate van de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen (Kennisrotonde, 

2016b). 

Leerkrachten kunnen leerlingen dus ondersteunen bij het versterken van het 
welbevinden op school. Of talentontwikkeling daaraan bijdraagt is een lastige 

vraag om op basis van  onderzoeksresultaten te beantwoorden. Hoewel er veel 
wordt gesproken over talentontwikkeling wordt talentontwikkeling op 
verschillende manieren opgevat en is er weinig onderzoek gevonden naar de 

vraag of talentontwikkeling kansen biedt om het welbevinden en of de sociaal 
emotionele ontwikkeling van cognitief zwakkere leerlingen te versterken. Door 

White (2011) wordt in ‘Exploring well-being in schools’ wel aangehaald dat er in 
het onderwijs vaak nadruk ligt op cognitieve zaken als rekenen en taal, terwijl 
dat zeker niet voor alle leerlingen waardevol en betekenisvol is voor hun 

persoonlijke leven. De nadruk leggen op de cognitieve vakken, iets dat ook op 
Nederlandse scholen veelal gebeurt, draagt volgens White (2011) dan ook niet 

voor alle leerlingen bij aan het welbevinden op school. Hij stelt dat het 
welbevinden van leerlingen gestimuleerd kan worden door motiverende 
leerkrachten en door leerlingen meer keuzes te bieden in wanneer ze wat doen 

en op welke manier. Wanneer er door talentontwikkeling meer wordt uitgegaan 
van de persoonlijke drijfveren van leerlingen en er ruimte is om eigen keuzes te 

maken, draagt dit dus mogelijk bij aan hun welbevinden op school. Er is nog 
weinig onderzoek naar de effecten van talentontwikkeling, maar het waarderen 
en stimuleren van diverse talenten lijkt veelbelovend (zie Kennisrotonde 2017b). 
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