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Vraag 

Welke aspecten van de ontwikkeling van leerlingen in groep 1 en 2 voorspellen 

leerprestaties vanaf groep 3? 

 

 

Kort antwoord 

De ontwikkeling van jonge kinderen wordt bepaald door a) kindgebonden factoren, zoals 

intelligentie, executieve functies en de taal- en rekenontwikkeling, en b) 

omgevingsfactoren, zoals een stimulerende thuisomgeving. Hoewel we weten welke 

factoren van invloed zijn, is het doen van voorspellingen voor individuele leerlingen niet 

eenvoudig. Voor het vaststellen van de taal- en rekenontwikkeling zijn er wel toetsen, 

maar het gebruik hiervan is vanaf 2022 niet meer toegestaan. Observatie-instrumenten 

bieden een alternatief, maar deze moeten nog worden beoordeeld op betrouwbaarheid. 

Beschikbare indicatoren van omgevingsfactoren zijn alleen bruikbaar voor het 

voorspellen van het gemiddelde niveau, niet van het individuele niveau.  

 

Toelichting antwoord 

In de leeftijdsfase van 3 tot 6 jaar ontwikkelen de hersenen van jonge kinderen zich snel. 

Dit wordt ook wel aangeduid als een sensitieve periode voor de hersenontwikkeling. In 

die periode zijn peuters en kleuters zeer ontvankelijk voor leren. De ontwikkeling die 

kinderen in deze leeftijdsfase doormaken is afhankelijk van zowel aangeboren factoren, 

zoals intelligentie, als van omgevingsfactoren, zoals de interactie tussen kinderen en hun 

ouders. Doordat deze factoren per kind sterk verschillen, ontstaan er verschillen in de 

ontwikkeling van kinderen die al bij aanvang in het basisonderwijs zichtbaar zijn 

(Ackerman & Friedman-Krauss, 2017).  

 

De cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen is niet eenvoudig te meten (Frans, 2019). 

Dat maakt het ook moeilijk om zicht te krijgen op onderlinge verschillen. Het ministerie 

van OCW vindt het daarom onwenselijk dat in de groepen 1 en 2 van de basisschool taal- 



 
 

 
 

en rekentoetsen worden gebruikt.1 Deze verandering stelt scholen wel voor vragen: Hoe 

krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling van leerlingen? En: Wanneer zijn 

leerlingen voldoende voorbereid om over te gaan naar groep 3?  

 

Om hier antwoord op te geven, bespreken we de eerst de kindgebonden factoren en 

vervolgens de omgevingsfactoren die de ontwikkeling van jonge kinderen beïnvloeden en 

latere schoolprestaties voorspellen. Ten slotte staan we stil bij de wenselijkheid van het 

verlengen van de kleuterperiode. 

 

Voorspelling van schoolprestaties: kindgebonden factoren 

De hersenontwikkeling in de sensitieve periode van 3 tot 6 jaar heeft gedurende lange 

tijd invloed op de schoolprestaties van kinderen (Fitzpatrick, McKinnon, Blair, & 

Willoughby, 2014). In de afgelopen decennia zijn verscheidene longitudinale studies 

uitgevoerd om vast te stellen welke kenmerken en vaardigheden van jonge kinderen 

voorspellen hoe zij het op latere leeftijd op school doen. De belangrijkste zijn:  

 intelligentie (Primi, Ferrão, & Almeida, 2010; Tighe, Wagner, & Schatschneider, 

2015),  

 executieve functies, dat zijn hogere denkprocessen die zorgen voor doelgericht 

gedrag (Ackerman & Friedman-Krauss, 2017; Bull et al., 2011; Clark, et al., 2013; 

Kroesbergen et al., 2009) 

 ontluikende taalvaardigheid (Snel, 2014; Verhagen, Aarnoutse, & van Leeuwen, 

2008)  

 ontluikende rekenvaardigheden (Clark, Sheffield, Wiebe & Andrews-Epsy, 2013; 

Duncan et al., 2007). 

 

Dat deze kenmerken kindgebonden zijn, wil niet zeggen dat ze erfelijk bepaald zijn. Ze 

ontwikkelen zich in wisselwerking tussen erfelijke aanleg en stimulering door de 

omgeving. Leerkrachten in van de basisschool spelen hierin een belangrijke rol.  

 

Kunnen we kindgebonden factoren meten? – Om de cognitieve ontwikkeling van kinderen 

te kunnen voorspellen, zijn betrouwbare instrumenten nodig. Voor de vier genoemde 

kindgebonden factoren zijn meetinstrumenten beschikbaar.  

Voor het meten van intelligentie zijn er verscheidene IQ-testen, zoals de WPPSI voor 

kinderen van 2 tot 7 jaar of de WISC voor kinderen van 6 tot 17 jaar. Intelligentietesten 

worden niet door de leerkracht afgenomen, maar door een orthopedagoog of psycholoog. 

Daarom gebeurt het eigenlijk alleen als er een bijzondere aanleiding is, bijvoorbeeld 

extra ondersteuningsbehoeften bij de leerlingen.  

Tests voor executieve functies worden ook niet op grote schaal gebruikt binnen het 

basisonderwijs, maar zijn wel beschikbaar voor jonge kinderen. De COTAPP, een digitale 

en adaptieve test, is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Executieve functies 

worden ook wel indirect gemeten, bijvoorbeeld met een vragenlijst voor ouders, zoals de 

BRIEF, voor kinderen van 5 tot 17 jaar (Snuverink, 2014).  

De ontluikende taal- en rekenvaardigheid worden wel op grote schaal getoetst in de 

groepen 1 en 2 van de basisschool, met de toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen voor 

Kleuters van het Cito. De validiteit van deze toetsen staat echter sterk ter discussie en 

het gebruik neemt snel af. Per 1 augustus 2022 mogen basisscholen in Nederland geen 

gebruik meer maken van deze toetsen (Expertgroep Toetsen PO, n.d.). Dat de huidige 

                                                           
1 Zie voor meer informatie over regelgeving en toezicht op toetsen in het basisonderwijs: Onderwijsinspectie  

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toetsen-in-po


 
 

 
 

toetspraktijk geen recht doet aan de ontwikkeling van kleuters blijkt ook uit onderzoek 

(Frans, 2019). De uitkomsten van Cito-kleutertoetsen geven weliswaar een indicatie van 

de taal- en rekenvaardigheid, maar deze zijn niet stabiel genoeg wanneer deze slechts 

één of twee keer worden afgenomen. Bovendien blijkt uit het onderzoek van Frans 

(2019) dat aan de hand van de Cito-scores van kleuters geen voorspelling kan worden 

gedaan voor hun prestaties op latere leeftijd.  

 

Gebruik van observatie-instrumenten – De Cito-kleutertoetsen worden afgeschaft, maar 

basisscholen behouden de mogelijkheid om kleuters te volgen aan de hand van 

observaties Vanaf 1 augustus 2022 dienen scholen dit te doen met behulp van 

genormeerde observatie-instrumenten. Bij het schrijven van dit antwoord zijn er nog 

geen positief beoordeelde observatie-instrumenten voor rekenen, taal en executieve 

functies. Dit wil echter niet zeggen dat bestaande observatie-instrumenten negatief zijn 

beoordeeld. De beoordeling van veel bestaande instrumenten vindt nog plaats. De status 

van de beoordeling van instrumenten staat op De Kleuterspecialist.  

 

KIJK! is één van de observatie-instrumenten die worden beoordeeld. Leerkrachten 

kunnen met behulp van dit instrument onder andere enkele van de voorspellende 

factoren in kaart brengen, namelijk de taal- en rekenontwikkeling en taakgerichtheid en 

zelfstandigheid (Stichting Leerplanontwikkeling, 2016).  

 

Voorspelling van schoolprestaties: omgevingsfactoren 

Naast kindgebonden factoren wordt de ontwikkeling van kinderen bepaald door 

omgevingsfactoren. Kinderen van hoogopgeleide ouders groeien veelal op een 

thuisomgeving waarin hun cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd, waardoor ze een 

goede uitgangspositie hebben in het onderwijs. Kinderen van ouders met een lager 

opleidingsniveau krijgen van huis uit minder stimulansen en lopen daardoor risico op een 

onderwijsachterstand (Bourdieu, 1986; Fitzpatrick, McKinnon, Blair, & Willoughby, 2014). 

Die achterstand lopen zij gedurende de schooltijd vaak niet meer in (Entwisle, Alexander, 

& Olson, 2005).  

 

Het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid is erop gericht in de bekostiging van het 

onderwijs rekening te houden met omgevingsfactoren. Ten behoeve van dat beleid heeft 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (2017) onderzocht hoe op basis van 

cohortonderzoek (COOL 5-18) en door CBS geregistreerde gegevens het risico op 

achterstand zo goed mogelijk kan worden voorspeld. Uit de analyses van het CBS bleek 

dat de volgende omgevingskenmerken de ontwikkeling van kinderen het beste 

voorspellen: het opleidingsniveau van moeder en vader, het land van herkomst van de 

ouders, de verblijfsduur van moeder in Nederland, of ouders in de schuldsanering zitten 

en het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders van leerlingen op school. NB: Het 

gaat hierbij dus niet om de feitelijke achterstand, maar op de best mogelijke voorspelling 

aan de hand van geregistreerde omgevingskenmerken. Bovendien gaat het om een 

emiddelde achterstand. De achterstandsscore is niet bruikbaar om voorspellingen te doen 

over de ontwikkeling van individuele leerlingen.  

 

Overgang van groep 2 naar 3 

Scores uit de observatie-instrumenten bieden in de toekomst wellicht goed zicht op de 

ontwikkeling van kleuters. Echter, op basis van de scores kun je niet concluderen dat 

https://dekleuterspecialist.nl/blogs/f/lvs-update


 
 

 
 

sommige kleuters klaar zijn voor groep 3 en anderen nog niet. Onderzoek laat namelijk 

zien dat hoewel leerlingen die een extra jaar doorbrengen in de kleuterbouw weliswaar 

op de korte termijn betere resultaten halen op taal- en rekentoetsen, maar dat dit effect 

op langere termijn verdwijnt (Kennisrotonde, 2016). In hogere groepen lopen 

kleuterbouwverlengers vaak opnieuw een achterstand op en een deel van hen wordt naar 

het speciaal onderwijs verwezen of blijft in hogere groepen nog een keer zitten 

(Roeleveld & van der Veen, 2007). De bevinding dat zittenblijven op korte termijn 

positieve effecten laat zien maar op de lange termijn niet, komt overeen met 

internationaal empirisch onderzoek naar de effecten van zittenblijven in het algemeen 

(Belfi et al., 2011; Kennisrotonde, 2016b).  
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