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Vraag 

Welke groepssamenstelling biedt de beste condities voor optimale leerresultaten (voor 
Nederlands en rekenen) in het mbo: een homogene of heterogene indeling naar niveau? 

 
Kort antwoord 

Homogene en heterogene groepsindelingen brengen elk hun eigen aandachtspunten met 
zich mee. Bij extern differentiëren door middel van homogene groepen moet er voor 
gezorgd worden dat studenten in de groepen met een lager startniveau worden 
uitgedaagd. Bij een heterogene indeling is differentiatie binnen de klas wenselijk en moet 
er voor gezorgd worden dat ook studenten met een hoger startniveau uitgedaagd blijven. 
Door gebruik te maken van flexibele groepen kunnen mogelijk de voordelen van beide 
groeperingsvormen benut worden. Dit wordt geconcludeerd op basis van literatuur over 
differentiatie in po en vo. 

Doorslaggevend voor de opbrengst van differentiatie is wat er vervolgens binnen deze 
heterogene of homogene groepen gedaan wordt. Het lesontwerp (o.a. werkvorm, 
lesmateriaal, instructiestijl, tempo) moet passen bij de studenten en kan invloed hebben 
op welke groepssamenstelling optimaal is. 

 
Toelichting antwoord 

Bij het gebruik van homogene niveaugroepen worden studenten van een vergelijkbaar 
prestatieniveau bij elkaar in een groep geplaatst. Dit is in tegenstelling tot heterogene 
niveaugroepen, waarbij studenten van verschillende prestatieniveaus bij elkaar zitten. 
Een onderliggende assumptie van een homogene indeling naar niveau is dat een docent 
op deze wijze zijn of haar tijd efficiënter in kan zetten. De docent zou het curriculum 
beter kunnen afstemmen op de doelgroep, waardoor studenten instructie krijgen die 
beter past bij hun niveau (Merritt, 2019; Su, 2017). Het groeperen in homogene 



 
 
 

 
 

niveaugroepen zou daarmee kunnen worden gezien als een tussenstap tussen klassikale 
en gepersonaliseerde instructie (Merritt, 2019).  

In het mbo is geen onderzoek gedaan naar het effect van homo- en heterogene 
groepssamenstellingen op leerresultaten. Het lijkt wel aannemelijk dat bepaalde 
redeneringen en bevindingen over (effecten van) groepssamenstellingen uit onderzoek in 
andere onderwijssectoren kunnen worden doorgetrokken naar het mbo. Het doortrekken 
van conclusies uit andere onderwijssectoren zal mogelijk makkelijker zijn voor generieke 
vakken, zoals Nederlands en rekenen, dan voor beroepsgerichte vakken waarvan de 
situatie meer verschilt met andere onderwijssectoren (praktischer onderwijs, stage, ed.). 
Onderzoek dat betrekking heeft op een groeperingsvorming van een grotere omvang 
(zoals een geheel programma) of juist een kleine omvang (zoals groepjes binnen de klas) 
kan bovendien minder relevant zijn voor wat de optimale groepssamenstelling is binnen 
generieke vakken. Hoewel de context van het mbo anders is, zouden mechanismes 
waarmee en redenen waarom een bepaalde groepssamenstelling tot optimale resultaten 
zou leiden, in verschillende onderwijscontexten van toepassing kunnen zijn.  

Onderzoek in andere sectoren dan het mbo geeft een genuanceerd antwoord: homo- en 
heterogene groepen hebben beide voor- en nadelen. Wie groepen indeelt en lesaanbod 
ontwerpt, moet de voordelen zien te gebruiken en de nadelen minimaliseren (Kester et 
al., 2018). Het gebruik van flexibele groepen wordt als veelbelovende aanvulling gezien. 
Als de groepssamenstelling regelmatig verandert, kan beter worden ingespeeld op de 
voordelen van verschillende groepssamenstellingen. Flexibele groepen dragen positief bij 
aan de leerresultaten en betrokkenheid van leerlingen (Van der Vegt et al., 2019). 

Onderzoek naar homogene of heterogene groepssamenstelling 

Hoewel de conclusies uit de verschillende onderzoeken niet uniform zijn, lijken bij 
homogene groepen vooral studenten die bij aanvang al minder goed presteerden in het 
nadeel te zijn. Uit onderzoek binnen het primair en secundair onderwijs blijkt dat 
voornamelijk voor studenten die bij aanvang al goed presteren een homogene indeling 
meerwaarde kan bieden. Zo blijkt uit een eerder antwoord van de Kennisrotonde (2017) 
dat op de basisschool bij aanvang gemiddelde en beter presterende leerlingen vooral 
baat hebben bij homogene groepen. Uit onderzoek in het primair en secundair onderwijs 
blijkt tevens dat bij het vormen van homogene groepen met name studenten die bij 
aanvang minder presteren in het nadeel zijn (Bosker, 2005; Denessen, 2017; Kester et 
al., 2018). Als er positieve effecten worden gevonden bij het homogeen groeperen, 
gelden deze vaak voor de studenten die bij aanvang al goed presteerden (Bosker, 2005).  

Uit enkele studies in het hoger onderwijs in het buitenland blijkt dat een homogene 
groepsindeling kan leiden tot betere prestaties. Zo vonden Khazaeenezhad et al. (2012) 
dat studenten aan een universiteit in Iran die in een van de drie mogelijke homogene 
niveaugroepen werden geplaatst voor Engels als eerste taal beter presteerden dan de 
studenten die in een heterogene niveaugroep werden geplaatst. Naast de 
groeperingswijze verschilde ook de lesduur (wekelijks 2, 3 of 4 uur), maar niet het 
lesmateriaal of de methode van lesgeven. De verschillen tussen de niveaus van de 
studenten die in homogene groepen hadden gezeten was na afloop van het 16 weken 
durende vak verkleind (Khazaeenezhad et al., 2012). Helaas geeft het onderzoek alleen 
aan dat er een positief effect is op de leerprestaties bij het indelen in homogene groepen, 
en niet of dit effect vergelijkbaar is voor de drie verschillende homogene groepen. Dat de 



 
 
 

 
 

verschillen tussen studenten zijn verkleind suggereert wel dat er een grotere leerwinst is 
voor zwakke studenten. 

Japanse universitaire studenten die bij het vak Engels voor specifieke doeleinden in een 
groep met minder variatie in startniveau (homogene indeling) geplaatst werden, 
presteerden beter dan studenten in groepen met meer variatie in startniveau 
(heterogene indeling) (Sheppard et al., 2018). In tegenstelling tot ander onderzoek trad 
dit positieve effect niet op voor goed presterende studenten in de groepen van meer 
homogene samenstelling. De studenten volgden hetzelfde curriculum en hadden ook 
dezelfde eindtermen. De onderzoekers suggereren dat dit positieve effect voor studenten 
met een minder hoog startniveau mogelijk verklaard kan worden door de veronderstelde 
grotere homogeniteit van de studenten op andere vlakken (vergelijkbare culturele 
achtergrond, zelfde moedertaal, weinig studenten met leerproblemen) dan gebruikelijk is 
in andere studies (Sheppard et al., 2018). Kijkend naar de context van het mbo is dit een 
relevant gegeven. Op het mbo is er een grote culturele diversiteit. Als deze verklaring, 
die door de onderzoekers gesuggereerd wordt, juist is, is het maar de vraag of 
homogeen groeperen voor zwakke studenten in het mbo een vergelijkbare meerwaarde 
heeft.  

Nadelen van een homogene groepssamenstelling wegwerken met heterogene indeling? 

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen waarom studenten met een lager startniveau 
minder tot hun recht komen in een homogene groep en waarom een heterogene indeling 
voor hen meerwaarde zou hebben. Ten eerste, in homogene groepen kunnen leerlingen 
met een lager startniveau zich niet optrekken aan beter presterende leerlingen (Kester et 
al., 2018). In een heterogene groep kunnen bij een goed ingericht peer learning ontwerp 
zowel zwakke als sterke leerlingen profiteren van elkaar (Kester et al., 2018). 

Daarnaast kan het vormen van homogene groepen met een laag aanvangsniveau ook 
zorgen voor een stigma, de ‘domme’ klas (Denessen, 2017; Kester et al., 2018). Het 
vormen van een dergelijke klas kan studenten hinderen in hun succes omdat ze zich 
gaan gedragen naar het label dat ze opgeplakt krijgen (Boaler et al., 2000).  

Een homogene indeling lijkt dus vooral nadelig voor studenten die bij aanvang al minder 
goed presteerden. Deze studenten hebben meer baat bij een heterogene indeling waarin 
ze kunnen leren van de sterkere studenten. Als ook goed presterende studenten 
gestimuleerd worden in bijvoorbeeld de rol van ‘tutor’ kan een heterogene indeling voor 
hen ook goed uitpakken (Kester et al., 2018).  

Flexibele groepen 

In plaats van permanente groeperingsvormen kan ook gedacht worden aan een meer 
flexibele vorm van groeperen waarbij de samenstelling regelmatig verandert. Op deze 
manier kan de rol van studenten verschillen omdat dit mede afhankelijk is van het type 
groep waarin ze worden geplaatst (Van der Vegt et al., 2019). Het gebruik van flexibele 
groepen draagt positief bij aan de leerresultaten en betrokkenheid van leerlingen (Van 
der Vegt et al., 2019). Door het systematisch bijhouden en inzichtelijk maken van 
leerdoelen van studenten kan beter ingespeeld worden op de behoeftes van de studenten 
(Vennix et al., 2017). Flexibele groepering kan hier verder op inspelen.  

 



 
 
 

 
 

Instructie, lesmateriaal en instructie- en verwerkingstijd aanpassen op 
groepssamenstelling 

Bovendien, het groeperen van studenten in verschillende groepen is niet genoeg om tot 
betere leerprestaties te komen. Het gaat er ook om wat er gedaan wordt als deze 
heterogene of homogene groepen gemaakt zijn (Deunk et al., 2015). De beste effecten 
worden gehaald als instructie en lesmateriaal aangepast worden aan de groep (Lou et al., 
1996). Zwakke studenten kunnen erg geholpen zijn bij extra instructie- en 
verwerkingstijd (van der Vegt et al., 2019). Als er na het groeperen van de studenten in 
groepen van verschillende niveaus alsnog hetzelfde materiaal door middel van dezelfde 
instructiestijl in hetzelfde tempo wordt aangeboden, zal dit waarschijnlijk weinig effectief 
zijn. 

Het effect van een homogene of heterogene indeling kan bovendien afhangen van de 
gekozen werkvorm. Vergelijkend onderzoek van Van Steendam et al. (2016) naar de 
werkvormen ‘samenwerken’ en ‘observeren’ laat zien dat zwakke studenten in een 
samenwerkend heterogeen tweetal en sterke studenten in een samenwerkend homogeen 
tweetal de meest positieve effecten op leerprestaties binnen een cursus 
schrijfvaardigheid ervaren. Ongeacht startniveau, een student heeft baat bij het 
samenwerken met een sterke student. Deze studenten werkten samen in tweetallen voor 
een cursus schrijfvaardigheid in Engels als vreemde taal aan de Universiteit. Bij de 
vergeleken andere werkvorm, leren door observeren, bleek dit effect niet te bestaan; er 
was geen verschil in prestaties die afhankelijk was van de groepssamenstelling (Van 
Steendam et al., 2016).  
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