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Model voor Excellent Onderwijs voor cognitief excellente leerlingen 
in de onderbouw PO 

 

Samenvatting 

Cognitief excellente leerlingen ervaren in de onderbouw van  het reguliere primair onderwijs 

vaak cognitieve, sociale, emotionele en motivationele problemen. Leerpsychologisch, 

diagnostisch en onderwijskundig zijn er handvatten om ook voor hen adequaat onderwijs in te 

richten. Op basis van literatuuronderzoek wordt een theoretisch multiniveau model 

ontwikkeld waarin dit ‘excellent onderwijs’ gestalte krijgt. Hierin worden individuele en 

contextuele variabelen op leerling-, groeps- en schoolniveau geïntegreerd wat betreft 

veronderstelde invloeden op de ontwikkeling van cognitieve, sociale, emotionele en 

motivationele leerlingvariabelen. Dit model wordt gepresenteerd en besproken. Toetsing van 

het model gebeurt in een tweejarig veldexperiment in de onderbouw van 41 basisscholen.  

Inleiding 
Onderzoek wijst uit dat het speel-/leeraanbod voor cognitief excellente leerlingen in de onderbouw van het 

primair onderwijs (PO) tekort schiet (Mooij et al., 2007). In groep 1 en 2 functioneren cognitief excellente 

leerlingen op taal- en rekengebied vaak al op het niveau van groep 3 of hoger (Driessen et al., 2007). Vanaf het 

schoolbegin wordt het speel-/leeraanbod veelal te weinig afgestemd op hun mogelijkheden; zij kunnen hun 

vaardigheden weinig of niet uitbouwen. Uit landelijk longitudinaal onderzoek blijkt dat cognitief excellente 

leerlingen er qua vaardigheden in de onderbouw relatief op achteruit gaan (Mooij & Driessen, 2008).  

De gangbare onderwijsinterventies voor cognitief excellente leerlingen worden pas vanaf de 

middenbouw PO doorgevoerd (Mooij & Fettelaar, 2010). In het kader van Onderwijs Bewijs wordt een project 

uitgevoerd dat zich richt op onderwijsvoorzieningen voor cognitief excellente leerlingen vanaf hun 

schoolintrede op circa vierjarige leeftijd in het reguliere PO. Het project focust op het met scholen inrichten en 

evalueren van ‘Excellent Onderwijs’ voor cognitief excellente leerlingen. Essentieel is dat deze kinderen, 

evenals andere kinderen, in de onderbouw PO op hun eigen niveaus en volgens hun mogelijkheden kunnen 

spelen en leren. In een tweejarig veldexperiment (2011-2015) staan de volgende onderzoeksvragen centraal:  

1. Hoe kan onderpresteren van cognitief excellente leerlingen worden verklaard resp. met welk model van 

Excellent Onderwijs kan onderpresteren worden ondervangen? 

2. Hoe wordt Excellent Onderwijs gerealiseerd in de onderbouw van de basisschool? 

3. In hoeverre heeft Excellent Onderwijs, vergeleken met regulier onderwijs, een positief effect op de 

cognitieve, sociale, emotionele en motivationele ontwikkeling van cognitief excellente leerlingen? 

4. In hoeverre heeft een langere duur van verblijf in Excellent Onderwijs invloed op de cognitieve, sociale, 

emotionele en motivationele ontwikkeling van cognitief excellente leerlingen?  

In deze bijdrage richten wij ons op de beantwoording van vraag 1.  

Methode van onderzoek 

Onderzoeksopzet vraag 1 
Via twee invalshoeken wordt relevante (onderzoeks)literatuur verzameld ten behoeve van de modelconstructie: 

- Inventarisatie van relevant onderzoek dat de afgelopen 25 jaar in Nederland is verricht alsmede analyse van 

resp. achterhalen van relevante literatuurverwijzingen hieruit; 

- Inventarisatie van relevant onderzoek dat de afgelopen 10 jaar is verschenen in High Ability Studies; Journal 

for the Education of the Gifted; en Gifted Child Quarterly; alsmede analyse van resp. achterhalen van 

literatuurverwijzigen hieruit. 

Variabelen en meetinstrumenten 
Gezien het doel en de fundering van het model wordt vooral aandacht gegeven aan theoretische of empirische 

relevantie van onderzoeksgegevens, variabelen en meetinstrumenten op drie niveaus. 

Leerlingniveau: 

- cognitieve variabelen: o.a. taal en rekenen, gemeten via onderwijsrelevante genormeerde toetsen; 

- sociaal-emotionele variabelen: o.a. werkhouding en sociaal gedrag, te scoren door de leerkracht;  

- achtergrondvariabelen: relevantie van gezinskenmerken, thuistaal.  

Groepsniveau:  

Diverse onderwijskenmerken zoals groeperingsvormen en toetsingsvormen, te scoren door de leerkracht. 

Schoolniveau: 

Diverse onderwijskenmerken: te scoren door de directie. 
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Resultaten 
Er is een theoretisch multiniveau model ontwikkeld waarin individuele kenmerken (persoonlijk, gezin) en 

onderwijskenmerken op diverse niveaus (individueel, kleine groep, groep, school), mede via onderlinge 

wisselwerking, verklaren wanneer cognitief hoogbegaafde leerlingen vanaf het begin in het reguliere onderwijs 

kunnen gaan onderpresteren resp. adequaat functioneren. Met behulp van complementaire niveauspecifieke 

modellen wordt inzichtelijk dat bijvoorbeeld op individueel niveau zowel het gezin als de school een rol spelen. 

Op groepsniveau zijn verklarende variabelen in het curriculum als ook in het leerkrachtgedrag aanwezig. 

Wisselwerkingen ofwel longitudinale interacties tussen kenmerken op leerling- en op groepsniveau illustreren 

dat met name voor cognitief excellente leerlingen de mogelijkheden tot het direct kunnen spelen, leren en 

werken op en boven het eigen actuele ontwikkelingsniveau, het doen van extra activiteiten of uitdagende speel-

/leermaterialen, via kleine groepjes, belangrijk zijn ter stimulering van hun cognitieve, sociale, emotionele en 

motivationele leerprocessen. Een en ander vraagt voldoende differentiatie in instructie en curricula per groep en 

in de school als geheel.  

In longitudinaal perspectief heeft een en ander invloed op kenmerken zoals gemiddelde scores in de 

groep (schoolprestaties, werkhouding en sociaal-emotioneel gedrag). Op schoolniveau komen tevens 

geaggregeerde of gemiddelde variabelen aan de orde. Deze verschillende meetaspecten zijn in het beoogde 

experimentele onderzoek en de diverse empirische toetsingen van belang. Daarnaast is ook longitudinale 

multiniveau analyse aan de orde.  

Conclusie en discussie 
Dit onderzoek is gericht op het voorkómen van onderpresteren door optimale leerprocessen te creëren voor 

cognitief excellente leerlingen vanaf de start in het basisonderwijs. Ten behoeve daarvan is een interactioneel 

multiniveau model ontwikkeld. Het gebruik hiervan geeft handvatten voor het volgende experimentele 

onderzoek, de implementatie en juiste analyse van empirische resultaten. Bovendien kan het model helpen bij de 

juiste interpretatie van het gedrag van onderpresterende leerlingen in school.  

Verbinding met het deelthema  
Het project wordt ingediend in Onderwijs Bewijs, ronde 2. Wat betreft VOR-thematiek is het thema 

“curriculum” het meest verwant. 
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