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Inleiding:  
een alternatief

Begin november 2013 is door de Tweede Kamer bevestigd 
dat scholen vrij zijn in de manier waarop ze bij hun kleuters de 
ontwikkeling willen toetsen. De afname van de Cito-toetsen is 
geen verplichting maar een vrije keuze. Dit instrument leidt bij 
onderbouwleraren veelal tot bezwaren ten aanzien van de wijze 
van afname en de interpretatie van de resultaten. Maar nog 
meer dan deze bezwaren belichaamt de Cito-toets alles waar 
onderbouwleraren het niet mee eens zijn, namelijk: een kleuter 
aan een tafeltje met een papier voor zich en een potlood in zijn 
hand. Kleuters horen in hun visie te leren door te spelen in een 
rijke omgeving en ‘lesjes’ zijn speelse activiteiten. 

Door het debat in de Tweede Kamer is er voor scholen meer ruimte gekomen om 
hun bestaande observatiesysteem als meetinstrument in te zetten in het proces van 
opbrengstgericht werken. Dit proces heeft tot doel om de leer- en sociale opbrengsten 
van het onderwijs te maximaliseren. Het observatiesysteem kan hierin naast de Cito-toets 
worden ingezet, of zelfs in plaats van.

Dit artikel laat een alternatief zien. Over de voor- en nadelen van beide typen 
meetinstrumenten wordt niet geoordeeld. Het observatiesysteem wordt hier gekoppeld 
aan hoe opbrengstgericht werken onderwijskundig gezien hoort te verlopen: eerst het 
schoolniveau, dan de groep en tenslotte de individuele leerling. Deze ziens- en handelwijze 
leidt tot meer focus en tot tijdswinst. Veel onderbouwleraren, maar ook (midden)managers 
van basisscholen, redeneren vanuit de individuele leerling. 

Dit vraagt dus om een denkomslag. Hierover gaat het eerste deel van het inleidende 
hoofdstuk. In het tweede deel wordt een drietal kernachtige opmerkingen gemaakt 
over observatiesystemen in het algemeen. Beide inleidingen dienen als begripsmatige 
‘onderlegger’ voor de beschrijving van opbrengstgericht werken met kleuters zonder 
de Cito-toets. Dit proces omvat acht stappen en wordt aan de hand van een casus1 
geïllustreerd. 

1  De casus betreft een set opbrengstgegevens die ter beschikking is gesteld door basisschool PCBS De Ceder in Veenendaal. 
De set omvat de kalenderleeftijden en de ontwikkelingsleeftijden ‘beginnende gecijferdheid’ van 101 kleuters, gemeten medio 
schooljaar 2013-2014 met het observatiesysteem Kijk! PCBS De Ceder valt onder het bestuur CPOV Veenendaal. Een groep 
directeuren en intern begeleiders van CPOV-scholen heeft onlangs de masterclass opbrengstgericht passend onderwijs gevolgd, 
waarin men met de set opbrengstgegevens heeft kunnen oefenen. 
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De denkomslag

School – groep – leerling 

Afhankelijk van de samenstelling van de schoolpopulatie én van de onderwijskwaliteit zal 
een basisschool bepaalde (cognitieve en sociale) eindopbrengsten realiseren. Of een school 
er nu voor kiest om deze vast te houden of om deze te verhogen, haar onderwijsprogramma 
van groep 1 tot en met groep 8 zal erop gericht moeten zijn de opbrengstambities te 
bereiken. In de acht schooljaren zal aan de tussenopbrengsten worden afgemeten of alle 
groepen gemiddeld gezien de opbrengstambities gaan behalen. 

De groepen 1 en 2 spelen hierin net zo’n belangrijke rol als alle andere groepen. Per 
halfjaar kijkt een leraar of de opbrengsten in zijn groep zich bewegen in de richting van 
de opbrengstambities van de school. Op grond daarvan plant hij het groepsgewijze 
onderwijs. Dat valt vrijwel altijd uiteen in een basisaanpak, een verrijkte aanpak en een 
intensieve aanpak. Leerlingen worden dus gegroepeerd op basis van overeenkomstige 
onderwijsbehoeften. 

Dit is de basis van passend onderwijs. Met deze drieslag wordt namelijk het overgrote deel 
van de groep ‘bediend’. ‘Elke leerling is uniek, maar dat betekent niet dat een eigen 
leerprogramma nodig, wenselijk of mogelijk is’2. Soms bevindt zich in de groep nog een 
leerling met een specifieke onderwijsbehoefte. Op hem moet het onderwijs – binnen de 
drieslag – nóg verder pas worden gemaakt. 

Leeftijdgebonden meting

Voor veel onderbouwleraren is het individu het uitgangspunt. Leraren gaan regelmatig 
na of de ontwikkelingsleeftijd – de opbrengst – op een bepaald vak- of vormingsgebied 
overeenkomt met de kalenderleeftijd van de leerling. Of ze dit nu ‘in hun hoofd’ of middels 
een observatiesysteem doen, in beide gevallen is het een leeftijdgebonden meting.

Afhankelijk van deze meting bepaalt de leraar welk onderwijsaanbod deze leerling krijgt. Dit 
is opbrengstgericht werken op individueel niveau. Hierin schuilt een neiging om het onderwijs 
te individualiseren en dit kan onwenselijk, onmogelijk of onnodig zijn. Onderwijs is namelijk 
een groepsgewijs proces, waarin tegelijkertijd zoveel mogelijk leerlingen de opbrengsten 
moeten behalen waarvan de school heeft gezegd dat ze die nastreeft. De denktrant van 
veel onderbouwleraren is volledig begrijpelijk, aangezien zij binnen hun groepen grote – en 
reële – verschillen waarnemen. 

De huidige observatiesystemen maken die verschillen ook telkens expliciet. De focus op het 
individu wordt hiermee versterkt en het staat de denkomslag in de weg. Het grotere geheel, 
de bijdrage van het kleuteronderwijs aan de gewenste opbrengsten aan het einde van de 
basisschool, valt dan ook buiten het blikveld. De basisschool is één en heeft één doorgaande 
lijn. Het is dus noodzakelijk dat de opbrengsten van alle kleuters, gemeten met een 
observatiesysteem, regelmatig worden vergeleken met de opbrengstambities van de school. 

2  Deze uitspraak is van Chris Struiksma, geschreven in publicaties als ‘Focus op Feiten’ en ‘Duiden en Doen’. 

http://www.wijnandgijzen.nl


5 / 28  Opbrengstgericht werken met kleuters zonder de Cito-toets

Observatiesystemen

Wat levert het leraren op?

Er zijn in Nederland tal van (ver)nieuw(d)e observatiesystemen op de markt. Denk 
bijvoorbeeld aan het Ontwikkelingsvolgmodel (Seminarium voor orthopedagogiek), DORR 
(DORR-Onderwijs), Kleuterplein (Malmberg) of aan Kijk! (Bazalt). Veel scholen hanteren zo’n 
systeem naast, of in plaats van, de Cito-toets. 

Het gebruik van een observatiesysteem wordt ten eerste ingegeven doordat een groot 
aantal aspecten van de ontwikkeling in kaart wordt gebracht. Hieronder vallen, naast 
de leerontwikkeling, ook zaken als sociaal gedrag, de taakhouding en de emotionele 
ontwikkeling. Ten tweede zeggen scholen met een observatiesysteem gerichter te kunnen 
meten. Vaak zijn er per domein meerdere ontwikkelingslijnen opgenomen. Zo kan het 
rekendomein bijvoorbeeld opgesplitst zijn in een schaal voor ‘beginnende gecijferdheid’ en 
een schaal voor ‘logisch redeneren’. Een leraar kan dan ook een gerichte interventie op een 
van die deelgebieden doen. Een derde reden om een observatiesysteem te gebruiken is dat 
de opbrengsten veelal worden gemeten in de maat van de ontwikkelingsleeftijd. Voor veel 
leraren biedt dat een direct aanknopingspunt bij de vormgeving van het onderwijs. 

Meetinstrument versus sturingsinstrument

Een observatiesysteem is ten principale géén leerlijn. Alhoewel ze elkaar overlappen, en 
dientengevolge door elkaar worden gebruikt, zit er een fundamenteel verschil in. Een leerlijn 
is een opeenvolging van subdoelen die een leraar door middel van onderwijs probeert te 
bereiken. Het is dus te zien als een sturingsinstrument dat de ruggengraat van het onderwijs is. 

Een observatiesysteem bevat fasen – ook wel mijlpalen genoemd – die leerlingen gedurende 
hun ontwikkeling doorlopen. Deze fasen zijn ijkpunten, die vaak beschreven worden aan de 
hand van voorbeeldgedragingen (kennis of vaardigheden). Deze ijkpunten zijn te labelen als 
kerndoelen binnen een leerlijn. Een observatiesysteem is primair bedoeld als meetinstrument. 
Zij meet het rendement van het onderwijs, de opbrengst. Alhoewel in de praktijk blijkt dat 
leraren regelmatig hun onderwijsdoelen uit de fasen van het observatiesysteem afleiden, is 
het te kort door de bocht geredeneerd dat het een leerlijn ‘zomaar’ kan vervangen. 

Ten eerste moet worden opgemerkt dat een leerlijn meestal veel fijnmaziger is opgezet. 
Ten tweede – en dat is veel fundamenteler – zijn er op een aantal ontwikkelingsdomeinen 
in de kleuterleeftijd geen leerlijnen te ontdekken. Dat geldt bijvoorbeeld voor het domein 
meetkunde. Komt het bouwen van bouwsels voor het spiegelen van figuren, of is het juist 
andersom? Voor dat domein is er veel meer sprake van verzameling van doelen, zonder 
lineaire opbouw. Tot slot moet nog opgemerkt worden dat de ontwikkeling van kleuters 
sprongsgewijs verloopt. Soms gaan kleuters met grote sprongen vooruit. Maar er kan ook 
sprake zijn van een tijdelijke terugval. De ontwikkeling van kleuters laat zich dus lang niet altijd 
vangen in leerlijnen. 

http://www.wijnandgijzen.nl
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Normering

Een observatiesysteem is niet genormeerd. Leerlingen worden gevolgd langs fasen – of 
mijlpalen – in de diverse domeinen van de ontwikkeling. Gebruikers mogen verwachten 
dat de inhoudelijke beschrijving van elke fase overeenkomt met wat leerlingen gemiddeld 
genomen op de bijbehorende leeftijd kennen en kunnen. Dat zou men als ‘norm’ kunnen 
opvatten. Elke leerling kan dus met zichzelf worden vergeleken. 

Echter, of een leerling nu beter, minder goed of overeenkomstig het landelijk gemiddelde 
presteert, is hiermee niet te zeggen. Dat geldt ook op groepsniveau. Als we alle leerlingen 
tegelijkertijd meten, bijvoorbeeld in de maand januari van een schooljaar, dan weten we niet 
of het groepsgemiddelde onder, op of boven een landelijk gemiddelde ligt. De Cito-toets 
daarentegen is wél genormeerd. Hiermee kan vastgesteld worden hoe een leerling, of een 
groep leerlingen, presteert ten opzichte van een landelijke norm. 

Logisch redeneren

Maar zelfs zonder een landelijke norm is het mogelijk om een observatiesysteem in te 
zetten als meetinstrument in het proces van opbrengstgericht werken met kleuters. Een 
school zal dan zelf – in de maat van de ontwikkelingsleeftijd – moeten vaststellen welke 
opbrengstambities zij nastreeft. Dat is een proces van logisch redeneren waarin twee 
denklijnen telkens terugkomen. De eerste is reeds besproken: eerst de school, dan de groep 
en tenslotte de leerling. De tweede is: van de gewenste eindopbrengsten terug naar het 
begin. Hiermee wordt bedoeld dat we starten bij het eindpunt. Hoe weten we anders hoe 
we ons onderwijs moeten inrichten? 

http://www.wijnandgijzen.nl
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ACHT STAPPEN VAN  
OPBRENGSTGERICHT WERKEN  
MET KLEUTERS  
ZONDER DE CITO-TOETS

Opbrengstgericht werken start met het bepalen van wat er 
bereikt moet worden: de opbrengstambities. Hierover gaan de 
eerste twee stappen. Over hoe deze worden vertaald naar het 
onderwijsprogramma, daarover gaat stap 3. De stappen 4 en 5 
bespreken het cyclische proces van opbrengstgericht werken op 
schoolniveau. De laatste drie stappen geven het cyclische proces 
weer waarin de groepsopbrengsten worden vergeleken met de 
opbrengstambities. Deze vergelijking bepaalt de groepsaanpak. 
Binnen die groepsaanpak wordt het onderwijs, indien nodig, nog 
verder afgestemd op een individuele leerling.

1. Maak een schoolfoto

2. Stel de ambitie schoolstandaarden vast

3. Bepaal het schoolaanbod

4. Maak een schooloverzicht

5. Bepaal de schoolaanpak

6. Maak een groepsfoto

7. Bepaal de groepsaanpak

8. Bepaal de individuele aanpakken
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Stap 1. Maak een schoolfoto

Een schoolfoto brengt in één keer de opbrengsten van alle 
leerlingen in beeld. Een foto op één moment dus. Het is een 
belangrijk onderdeel in de voorbereiding naar de tweede stap, 
waarin de opbrengstambities worden vastgesteld. Een schoolfoto 
staat aan de basis van de vraag: zijn we tevreden met de huidige 
opbrengsten?

Opbrengstgegevens ‘beginnende gecijferdheid’ met Kijk!

PCBS De Ceder maakt een schoolfoto (tabel 1) voor het ontwikkelingsdomein ‘beginnende 
gecijferdheid’. Deze ontwikkelingsschaal is onderdeel van het observatiesysteem Kijk! De 
school is van mening dat deze schaal de leeropbrengsten voor het vakgebied rekenen 
het beste representeert. De schoolfoto betreft hier alleen de groepen 1 en 2. Het woord 
school verwijst hier niet naar de hele school – we kunnen de leerlingen van de groepen 
3 t/m 8 immers niet met Kijk! meten en in de foto meenemen – maar naar het feit dat we 
op schoolniveau naar de opbrengsten willen kijken. Er zijn gegevens beschikbaar van 
de januarimeting 2014 van alle kleuters uit de twee aparte groepen 1 (42 leerlingen) en 
de twee aparte groepen 2 (59 leerlingen). De kleuters die korter dan drie maanden op 
school verblijven zijn, op voorschrift, niet gemeten en zijn dus ook niet in de schoolfoto 
meegenomen. 

De Kijk!-schaal ‘beginnende gecijferdheid’ bestaat uit zeven fasen of mijlpalen. Deze zijn 
gebaseerd op de ontwikkeling van het leren tellen. De ontwikkelingslijn start bij 3;6 jaar en 
eindigt bij 7;0 jaar. Per halfjaar is er dus één bij de kalenderleeftijd passende beschrijving van 
kennis en vaardigheden beschikbaar. Elke fase wordt in drie stukken van elk twee maanden 
verdeeld. Deze stukken geven de mate van beheersing van de fase aan. Het zijn dus géén 
aparte beschrijvingen van kennis en vaardigheden (in de zin van subfasen). 

Schoolfoto

Wat zien we in tabel 1? Op de horizontale as staan, per twee maanden geordend, de 
kalenderleeftijden van de leerlingen. Op de verticale as staan de ontwikkelingsleeftijden 
‘beginnende gecijferdheid’, ook geordend per twee maanden. De aantallen in de cellen 
geven weer hoeveel kleuters er van een bepaalde kalenderleeftijd zijn die een bepaalde 
ontwikkelingsleeftijd hebben. Ter illustratie: er zijn zeven leerlingen van 4;6 jaar met een 
ontwikkelingsleeftijd beginnende gecijferdheid van 4;10 jaar. Een asterisk betekent dat deze 
leerling heeft gedoubleerd. In het groen zijn de leerlingen van de groepen 1 weergeven, 
in het blauw de leerlingen van de groepen 2. Elk omkaderd vlakje geeft aan dat de 
ontwikkelingsleeftijd gelijk is aan de kalenderleeftijd.
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6;10 1 1*

6;8

6;6 1 1 1 1*

6;4 1 2 1*

6;2 1 3 3

6;0 1 1 1 3 1 1

5;10 1 2 2 2 1 2

5;8 1 2 1 1*

5;6 2 1 4 1 5

5;4 1 1 1 3 1 1 1

5;2 1 1 3 2 4 2

5;0 1 1 2 1 2

4;10 1 7 1 1 1

4;8 2 1

4;6 1

4;4 4

4;2

4;0

4;0 4;2 4;4 4;6 4;8 4;10 5;0 5;2 5;4 5;6 5;8 5;10 6;0 6;2 6;4 6;6 6;8 6;10 7;0

Kalenderleeftijden

Tabel 1: Schoolfoto ‘beginnende gecijferdheid’ van PCBS De Ceder in Veenendaal (meetmoment januari schooljaar 2013-2014). 

Schoolfoto van meerdere meetmomenten

We hadden ook een foto kunnen maken aan het einde van een schooljaar, dus van de 
eindmetingen. Daarvoor hadden we nog een halfjaar moeten wachten, of een halfjaar 
terug in de tijd moeten gaan. Op welk moment we de schoolfoto maken maakt weinig 
uit om te bepalen of we tevreden zijn met de huidige opbrengsten. Immers: we maken nú 
een schoolfoto van de hele kleuterpopulatie. In die foto zitten bij voorkeur zoveel mogelijk 
leerlingen, zodat we zo betrouwbaar mogelijk uitspraken kunnen doen over de opbrengsten 
‘beginnende gecijferdheid’ op dit moment. 

Wolk

De schoolfoto van PCBS De Ceder laat een ‘wolk’ zien die van linksonder naar rechtsboven 
loopt. Dit is volledig normaal. Een schoolfoto maakt de verschillen zichtbaar die leraren in 
hun dagelijkse praktijk ervaren. Feitelijk zien we hier allemaal leeftijdgebonden metingen op 
eenzelfde meetmoment: januari 2014. Uit de diagonale lijn is met het blote oog zichtbaar dat 
er veel leerlingen zijn die een hogere ontwikkelingsleeftijd hebben dan hun kalenderleeftijd. 
Let op: dit zegt niet dat deze leerlingen hoger dan een landelijke norm zouden presteren! 
De vraag is hoe deze wolk van individuen gebruikt kan worden in het proces van het 
bepalen van de opbrengstambities van de school. Deze opbrengstambities worden ambitie 
schoolstandaarden genoemd.

1 leerlingen van de groepen 1

1 leerlingen van de groepen 2

■ ontwikkelingsleeftijd = kalenderleeftijd

http://www.wijnandgijzen.nl
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Stap 2. Stel de ambitie  
schoolstandaarden vast

Ambitie schoolstandaarden zijn expliciete normen waar een 
vastgesteld percentage leerlingen aan moet voldoen.  
We hanteren er twee, namelijk de gevorderde standaard voor 
het kwart best presterende leerlingen (25 %) en de voldoende 
standaard voor de driekwart best presterende leerlingen (75 %).  
De ambitie schoolstandaarden bepalen de inrichting van het 
schoolaanbod.

Drie aanpakken

We hadden ook voor een gemiddeld opbrengstcijfer kunnen kiezen. Dat doen we niet, 
omdat de twee schoolstandaarden zich op een veel natuurlijker manier verbinden met 
de praktijk van de leraar, en wel hierom: een leraar ziet elke dag dat zijn groep eigenlijk uit 
drie groepen bestaat: het sterkste kwart, de middenmoot en het zwakste kwart. Hij vertaalt 
dit dan ook in drieledig onderwijsaanbod: de verrijkte aanpak, een basisaanpak en een 
intensieve aanpak. De groep leerlingen die de verrijkte aanpak nodig heeft, wordt begrensd 
door de gevorderde standaard (de beste 25 %). De groep leerlingen die de basisaanpak 
krijgt, bevindt zich tussen de gevorderde en de voldoende standaard (de beste 75 %). De 
leerlingen die een intensieve aanpak krijgen vallen veelal onder de voldoende standaard. 

Schoolstandaarden Aanpakken

Gevorderd (25 %)
Verrijkt (±25 %)

Voldoende (75 %)

Basis (±50 %)

Intensief (±25 %)

Tabel 2: Relatie tussen schoolstandaarden en het onderwijsaanbod.

De schoolfoto in elkaar schuiven

Alle verschillen die in de schoolfoto zichtbaar zijn, maken het plannen en verzorgen van onderwijs 
er niet makkelijker op. Onderwijs is immers een groepsgewijs proces. De basis hiervan wordt 
gevormd door de overeenkomsten. Daarnaast kunnen we met deze foto ook niet bepalen waar 
zich de huidige schoolstandaarden bevinden. Wat is de grens waaraan de beste 25 % van de 
leerlingen voldoet (gevorderd)? En waar ligt die grens voor de beste 75 (voldoende) %? 

	 ■ verrijkte aanpak 

	 ■ basisaanpak	

	 ■ intensieve aanpak

  gevorderde standaard

  voldoende standaard
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Om deze vragen te beantwoorden wordt de schoolfoto in elkaar geschoven (tabel 3). 
Alle leerlingen van hetzelfde leerjaar worden onder elkaar gezet op de gemiddelde 
kalenderleeftijd in januari. Voor leerjaar 1 is dat 4;8 jaar, voor leerjaar 2 is dat 5;8 jaar. Deze 
gemiddelden zijn afgeleid van de geschatte gemiddelde kalenderleeftijd van 6;2 jaar bij 
de laatste opbrengstmeting in juli groep 23. De groene vakjes op de horizontale as laten de 
gemiddelde kalenderleeftijden zien van de leerlingen op de vier meetmomenten: januari 
groep 1, juli groep 1, januari groep 2 en juli groep 2. De blauwe vlakjes laten de huidige 
meetmomenten zien. 

Er ontstaan zo twee kolommen, één voor leerjaar 1 en één voor leerjaar 2. Er worden nu twee 
rangordes zichtbaar waarin we de huidige gevorderde standaard en de huidige voldoende 
standaard kunnen berekenen4. Omdat ze alléén per leerjaar vastgesteld kunnen worden, 
noemen we dit leerjaarstandaarden. Dit zijn (per kolom) de zwarte horizontale lijnen. De 
gevorderde leerjaarstandaard in de groepen 1 ligt op 5;4 jaar. Dat wil zeggen: 25 % van de 
leerlingen in leerjaar 1 heeft een ontwikkelingsleeftijd ‘beginnende gecijferdheid’ van 5;4 jaar 
of hoger. De voldoende standaard voor de beste 75 % ligt op 4;10 jaar of hoger. In leerjaar 
2 kunnen we ook de leerjaarstandaarden bepalen; gevorderd ligt op 6;2 jaar en voldoende 
ligt op 5;6 jaar. 
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7;0

6;10 1 1

6;8

6;6 4

6;4 4

6;2 7

6;0 8

5;10 10

5;8 5

5;6 2 11

5;4 8 1

5;2 7 6

5;0 5 2

4;10 11

4;8 3

4;6 1

4;4 4

4;2

4;0

4;8 5;2 5;8 6;2

Jan 1 Jul 1 Jan 2 Jul 2

Tabel 3: De huidige gevorderde (beste 25 %) en voldoende leerjaarstandaarden (beste 75 %) van PCBS De Ceder in januari 2014.

3 Hier is gekozen voor de gemiddelde kalenderleeftijd bij de laatste opbrengstmeting in juli groep 2. Dat is iets anders dan de 
kalenderleeftijd op het beginpunt van groep 3. Het betreft hier nadrukkelijk een schatting. 
4 In de beschrijving bij tabel 7 wordt duidelijk gemaakt hoe de berekening precies in elkaar zit.

 1 leerlingen van de groepen 1

 1 leerlingen van de groepen 2 

	 ■ gemiddelde kalenderleeftijden

	 ■ huidige meetmomenten

  leerjaarstandaard gevorderd

  leerjaarstandaard voldoende
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Los van sterke of zwakke groepen

Voordat de discussie gestart kan worden over de vraag of de school tevreden is met de 
huidige opbrengsten, is het zinvol om na te gaan of de gegevens een betrouwbaar beeld 
geven. Met betrouwbaar wordt bedoeld: weerspiegelt de tabel de opbrengsten door de 
jaren heen? Als er op een school met twee kleutergroepen toevallig twee zwakkere groepen 
zijn, dan kan het beeld vertekend worden. In dat geval kijken we verder terug in de tijd. We 
pakken de groepen erbij van de jaren ervoor en maken ook daarvan schoolfoto’s. 

Waar het om gaat is dat we ambitie schoolstandaarden gaan vaststellen, die gelden voor 
de hele kleuterpopulatie, dus los gezien van sterke of zwakkere groepen die er nú zijn. 
Want sterke of zwakke groepen zullen er altijd zijn, en daar willen we ons niet door laten 
leiden. De ambitie schoolstandaarden zijn normen die gelden voor alle kleutergroepen 
voor de aankomende vier schooljaren (of zolang een school ze wil hanteren). Of een groep 
sterk of zwak is, wordt bepaald door de groepsopbrengsten te vergelijken met de ambitie 
schoolstandaarden en vanuit die vergelijking wordt de aanpak bepaald. 

Op PCBS De Ceder worden de vier kleutergroepen gezamenlijk als een goede afspiegeling 
gezien van de rekenopbrengsten door de jaren heen. De groepen 1 presteren op dit moment 
wat beter dan gebruikelijk. De groepen 2 doen het overeenkomstig het gemiddelde beeld. 

Schoolpopulatie en eindopbrengsten

Om de ambitie schoolstandaarden met een observatiesysteem vast te stellen moet vooral 
logisch worden nagedacht. Het draait daarbij om wat de school wenselijk vindt om na te 
streven. In dit gedachteproces zijn drie variabelen die bij elkaar moeten komen: de huidige 
leerjaarstandaarden, de schoolpopulatie en de gewenste opbrengsten aan het eind groep 8. 

PCBS De Ceder wordt bezocht door leerlingen uit gezinnen die een dwarsdoorsnede 
van de landelijke bevolking vormen. Gezien de demografische ontwikkelingen in de wijk, 
zullen er de komende jaren geen grote veranderingen zijn. Al jaren behaalt de school een 
uitstroom die overeenkomt met het landelijke beeld. Ongeveer een derde deel van de 
leerlingen stroomt uit naar havo/vwo, een derde deel naar vmbo-t en een derde deel naar 
vmbo-k/b en pro. Er is geen reden om hierover ontevreden te zijn. Ouders, schoolteam, 
inspectie en afnemende vo-scholen zijn positief over de uitstroom. De school streeft er niet 
naar om de eindopbrengsten in de schoolpopulatie te verhogen. Liever steekt zij energie 
in het bestendigen van de huidige tussen- en eindopbrengsten en het verbreden van de 
ontwikkeling van de leerlingen op andere vormingsgebieden. 

Van achter naar voren: de doorgaande lijn

Er wordt nu van achter naar voren geredeneerd: vanuit de gewenste eindopbrengsten 
(gemiddeld) terug naar het begin (gemiddelde schoolpopulatie). De rekenopbrengsten 
in de huidige kleutergroepen worden als ‘gemiddeld’ waargenomen. Dit betekent dat 
de schoolfoto realistisch is. PCBS De Ceder kijkt dan naar wat ze eind groep 2 wil bereiken 
qua ‘beginnende gecijferdheid’ in relatie tot de opbrengsten die ze aan het einde van de 
basisschool wil bereiken. Het gaat hier immers om de doorgaande lijn. Als eerste wordt er 
naar de ambitie schoolstandaard voldoende gekeken. 
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Ambitie schoolstandaard voldoende

PCBS De Ceder wil haar leerlingen dezelfde goede kansen blijven bieden in groep 3. Inhoudelijk 
sluit het aanbod in groep 3 aan bij wat in Kijk! beschreven is bij de ontwikkelingsleeftijd van 
6;0 tot 6;6 jaar. Het overgrote deel van de leerlingen moet dit niveau dan ook wel voor een 
derde deel gaan beheersen. De school wil dan ook dat minimaal 75 % van de leerlingen een 
ontwikkelingsleeftijd van 6;2 heeft. Het wordt dus de ambitie schoolstandaard voldoende. 
Dit komt ook overeen met de huidige voldoende standaarden in beide leerjaren. Tel bij elke 
leerjaarstandaard voldoende de resterende onderwijstijd op om dat te checken:

Leerjaar 1: huidige leerjaarstandaard voldoende 4;10 jaar 
   resterende onderwijstijd 1;6 jaar 
    6;4 jaar 

Leerjaar 2: huidige leerjaarstandaard voldoende 5;6 jaar 
   resterende onderwijstijd 0;6 jaar 
    6;0 jaar 
De ambitie van 6;2 jaar ligt dus in lijn met de huidige leeropbrengsten.

Ambitie schoolstandaard gevorderd

De school is van mening dat het kwart best presterende leerlingen eind groep 2 een derde 
deel van de ontwikkelingsfase van 6;6 tot 7;0 jaar moet beheersen. Eind groep 2 wordt met 
25 % van de leerlingen een ontwikkelingsleeftijd van 6;8 jaar nagestreefd. Ook dit past bij de 
huidige schoolfoto. Tel bij elke leerjaarstandaard gevorderd de resterende onderwijstijd op om 
dat te checken:

Leerjaar 1: huidige leerjaarstandaard gevorderd 5;4 jaar 
   resterende onderwijstijd 1;6 jaar 
    6;10 jaar

Leerjaar 2: huidige leerjaarstandaard gevorderd 6;2 jaar 
   resterende onderwijstijd 0;6 jaar 
    6;8 jaar 
De ambitie van 6;8 jaar ligt dus in lijn met de huidige leeropbrengsten.

Ambitie schoolstandaarden per meetmoment

Vanuit eind groep 2 terug redenerend naar de eerste meting januari groep 1, leidt dat tot de 
ambitie schoolstandaarden die zijn vastgelegd in tabel 4. Per halfjaar is er per standaard een 
halfjaar aan leeropbrengsten te behalen. De afstand tussen de gevorderde en de voldoende 
standaard is telkens een half jaar op de schaal voor ‘beginnende gecijferdheid’. 

Ambitie schoolstandaarden Januari 1 Juli 1 Januari 2 Juli 2

Gevorderd: 25 % 5;2 5;8 6;2 6;8

Voldoende: 75 % 4;8 5;2 5;8 6;2

Tabel 4: De ambitie schoolstandaarden van PCBS de Ceder.

+

+

+

+
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Stap 3. Bepaal het schoolaanbod

De ambitie schoolstandaarden zijn bepalend voor de inrichting 
van het schoolaanbod. Dit moet er immers toe leiden dat de 
groepen leerlingen de opbrengstambities ook daadwerkelijk 
gaan bereiken.

Doelen als ruggengraat

De ambitie schoolstandaarden uit tabel 4 zijn opgenomen in tabel 5. In het groen zijn ze 
weergegeven op de vier meetmomenten. De bovenste zwarte lijn geeft de ondergrens 
van ambitie schoolstandaard gevorderd (beste 25 %) aan, de onderste lijn geeft de 
ondergrens van de ambitie schoolstandaard voldoende (beste 75 %) aan. Elk groen vlak 
geeft dus feitelijk aan waar de school qua opbrengsten de middenmoot van elke groep 
op elk meetmoment minimaal wil zien liggen. 

Deze middenmoten zijn de ankerpunten van de vier basisaanpakken gedurende 
twee schooljaren. Ze worden op schoolniveau vastgesteld en vormen daarmee 
het schoolaanbod. De doelen van de basisaanpakken zijn de ruggengraat van het 
onderwijs. Zo wordt er in de eerste helft van groep 1 gewerkt aan het bereiken van  
de doelen tot en met fase 5;0 tot 5;6 jaar. Dit is weergegeven in het blauwe blok.  
Voor groep 1 is dit de zone van de naaste ontwikkeling. 

De school kan echter ook besluiten in de eerste helft van groep 1 op een aanbod in te 
steken dat gericht is op het bereiken van de doelen tot en met fase 4;6 tot 5;0 jaar. Dit 
is echter niet wenselijk, want: wat niet wordt aangeboden, wordt toevertrouwd aan het 
spontane leerproces. Wat wél wordt aangeboden, kán door een leerling ook beheerst 
gaan worden. De kans dat in deze lagere variant de opbrengstambities niet gehaald 
gaan worden, is dan ook reëel. Lees de tabel als volgt van links naar rechts: in het blauw 
het aanbod, in het groen de middenmoot van de gewenste opbrengsten. 
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7;0

6;10

fase 
6;6 – 7;0

6;8

6;6

6;4

fase 
6;0 – 6;6

6;2

6;0

5;10

fase 
5;6 – 6;0

5;8

5;6

5;4

fase 
5;0 – 5;6

5;2

5;0

4;10

4;8

4;6

4;4

4;2

4;0

4;8 5;2 5;8 6;2

Aanbod 1e 
helft 1

Ambitie 
Jan 1

Aanbod 
2e helft 1

Ambitie 
Jul 1

Aanbod 1e 
helft 2

Ambitie 
Jan 2

Aanbod 2e 
helft 2

Ambitie  
Jul 2

Tabel 5: visuele weergave van de relatie tussen het aanbod en de ambitie schoolstandaarden van PCBS De Ceder.

Inrichting van de drieslag van het schoolaanbod

Hoe het schoolaanbod inhoudelijk wordt vormgegeven hangt af van de schoolvisie op 
kleuteronderwijs. Bij opbrengstgericht werken is het zaak om niet alleen te denken vanuit 
het aanbieden van een doel, maar vooral ook vanuit het beheersen ervan. Voor veel 
onderbouwleraren vraagt dit om een andere manier van denken en handelen. Daarnaast 
moet het idee dat opbrengstgericht werken hetzelfde is als een lesje geven, overboord worden 
gezet. De gewenste opbrengsten kunnen op meerdere – speelse – manieren worden bereikt. 
Dit wordt vastgelegd in de vier basisaanpakken van het schoolaanbod (per halfjaar één). 

Als de basisaanpakken zijn bepaald, wordt er gekeken naar de intensieve aanpakken 
voor de zwakkere leerlingen. Voor hen worden géén lagere doelen gesteld dan die in de 
basisaanpak worden nagestreefd. Zij komen bijvoorbeeld vaker in de kleine kring bijeen voor 
extra rekenactiviteiten, of ze ontvangen vaker spelstimulering in de rekenhoek. Ook wordt 
er gekeken naar de verrijkte aanpakken voor de sterkere leerlingen. Zij krijgen bijvoorbeeld 
uitdagender materiaal aangeboden, of ze moeten de leerdoelen in complexere situaties 
toepassen. 

Hoe het ook zij, het doel is dat er per halfjaar drie aanpakken beschikbaar zijn: basis, intensief 
en verrijkt. Ze zijn op schoolniveau in hoge mate te standaardiseren. Dit noemen we het 
schoolaanbod. Ze hoeven niet elk jaar opnieuw ‘uitgevonden’ te worden. Het is wel zo dat 
een sterke of een zwakke groep maakt, dat de drieslag in het aanbod op de groep moet 
worden aangepast. Dat is een stap die later aan de orde komt. 

	 ■ doelenbereik

	 ■ gewenste middenmoot

  ambitie schoolstandaard gevorderd

  ambitie schoolstandaard voldoende
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Stap 4. Maak een schooloverzicht

Een schooloverzicht heeft tot doel om in één keer zicht te krijgen op 
hoe de opbrengsten van de verschillende groepen zich verhouden 
tot de ambitie schoolstandaarden. Op basis van dit overzicht kan 
bepaald worden of een schoolaanpak noodzakelijk is. 

De opbrengsten ‘beginnende gecijferdheid’ van de twee groepen 1 (1a en 1b) en de 
twee groepen 2 (2a en 2b) plaatsen we vervolgens in een schooloverzicht (tabel 6). In zo’n 
overzicht wordt duidelijk waar de afzonderlijke groepen zich bevinden ten opzichte van de 
opbrengstambities van de school5. Feitelijk is tabel 6 een uitbreiding van tabel 5. Van elke 
groep zijn met zwarte lijnen de gevorderde (de beste 25 %) en de voldoende standaard (de 
beste 75 %) aangegeven. Tussen deze groepstandaarden in bevinden zich de middenmoten 
(ongeveer 50 % van de leerlingen in de groep). De lichtgroene vlakken moeten vergeleken 
worden met de donkergroene vlakken. Lees de tabel als volgt van links naar rechts: in het 
blauw het aanbod, in het donkergroen de gewenste opbrengsten en in het lichtgroen (per 
groep) de gerealiseerde opbrengsten. Dit schooloverzicht is vormgegeven vanuit de filosofie 
van less is more. Ze biedt zo al voldoende stof tot een goed gesprek over de schoolaanpak.
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7;0

6;10

fase 
6;6 – 7;0

6;8

6;6

6;4

fase 
6;0 – 6;6

6;2

6;0

5;10

fase 
5;6 - 6;0

5;8

5;6

5;4

fase 
5;0 – 5;6

5;2

5;0

4;10

4;8

4;6

4;4

4;2

4;0

4;8 5;2 5;8 6;2

Aanbod 
1e helft 1

Ambitie 
Jan 1

Groep 
1a

Groep 
1b

Aanbod 
2e helft 1

Ambitie 
Jul 1

Aanbod 
1e helft 2

Ambitie 
Jan 2

Groep 
2a

Groep 
2b

Aanbod 
2e helft 2

Ambitie 
Jul 2

Tabel 6: Het schooloverzicht van de groepen 1 en 2 van PCBS De Ceder, januari schooljaar 2013-2014

5  In de beschrijving bij tabel 7 wordt duidelijk gemaakt hoe de berekening precies in elkaar zit.

	 ■ doelenbereik

	 ■ gewenste middenmoot

	 ■ middenmoot groep

  gevorderde standaard (school/groep)

  voldoende standaard (school/groep)
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Stap 5. Bepaal de schoolaanpak

Een schoolaanpak houdt in dat het schoolaanbod wordt bijgesteld 
of aangescherpt. Deze aanpak werkt door in alle groepen.

Schoolbespreking

Het schooloverzicht is de basis van de schoolbespreking die met het hele lerarenteam 
plaatsvindt. Deze bespreking heeft tot doel de opbrengsten en het onderwijs op de diverse 
vak- en vormingsgebieden per halfjaar te monitoren en bij te stellen. Het gaat nadrukkelijk niet 
om de aanpakken in de afzonderlijke groepen, want daarvoor zijn de groepsbesprekingen 
bedoeld. In het geval van PCBS De Ceder gaat het om het domein rekenen, waarvan de 
opbrengsten worden weergegeven in de schoolfoto ‘beginnende gecijferdheid’ en de 
schoolfoto van de groepen 3 tot en met 8 (gemeten met Cito-toetsen; hier niet weergegeven). 
De schoolbespreking vindt bij voorkeur plaats voorafgaand aan de groepsbesprekingen. Het is 
namelijk zo, dat afspraken op schoolniveau doorwerken in alle groepen. 

Intensiveren of verrijken

In de casus van PCBS De Ceder valt op dat bij de helft van de groepen de groepsstandaarden 
voldoende (de bovenste 75 % van de leerlingen, de onderste zwarte streep) onder de ambitie 
schoolstandaarden vallen (2a/2b). De middenmoten in deze groepen liggen te laag. Bij de 
groepstandaarden gevorderd gaat het om één groep (2a). Maar wat zegt dit nu? In elk geval 
dat het team van PCBS De Ceder op schoolniveau geen interventies hoeft te doen. Het is 
normaal dat tot de helft van alle groepsstandaarden (dus: gevorderd en voldoende) onder de 
ambitie schoolstandaarden liggen. Het betekent namelijk dat het rekenonderwijs is afgestemd 
op de schoolpopulatie en de opbrengstambities die de school heeft. Als dat niet het geval zou 
zijn, dan zouden immers veel meer groepen te laag of te hoog presteren. De verschillen die nu 
zichtbaar zijn geven ‘gewoon’ de sterke en zwakkere groepen weer. Per groep zal de aanpak 
moeten worden bepaald. Op schoolniveau kan het onderwijsaanbod blijven zoals het is. 
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Maar stel…

•	dat het merendeel van de groepen (ver) boven de ambitie schoolstandaarden voldoende 
presteert. Dan is het de vraag of de basisaanpak niet over de hele linie verzwaard moet 
worden (en dat leggen we vast in het gestandaardiseerde schoolaanbod). Misschien 
moet er dan meer verrijkende leerstof worden aangeboden. De ambitie schoolstandaard 
voldoende kan in dat geval ook worden verhoogd.

•	dat het merendeel van de groepen (ver) onder de ambitie schoolstandaard voldoende 
presteert, dan moet de basisaanpak in alle groepen standaard geïntensiveerd worden. 
De bestaande leertijd wordt dan bijvoorbeeld effectiever ingezet, doelen worden vaker 
herhaald of het instructiemodel wordt herzien of aangescherpt. De intensieve en de verrijkte 
aanpak worden opnieuw vastgesteld, aansluitend bij de herziene basisaanpak.

•	dat de ambitie schoolstandaard gevorderd in veel groepen niet wordt gehaald (en de 
ambitie schoolstandaard voldoende wel), dan betekent dit dat er werk gemaakt moet 
worden van het onderwijs aan het bovenste kwart van de leerlingpopulatie. 
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Stap 6. Maak een groepsfoto

De groepsfoto laat zien hoe de opbrengsten in een groep 
leerlingen zich verhouden tot de ambitie schoolstandaarden. 
Deze vergelijking leidt, indien nodig, tot een groepsspecifieke 
aanpassing van het schoolaanbod. 

Berekenen van de groepsstandaarden

Elk schooloverzicht (tabel 6) bevat eveneens de groepsfoto’s. Tabel 7 toont de foto van 
groep 2b van juf Geeske. Omwille van de privacy zijn de namen van de leerlingen 
gewijzigd. In de tweede kolom zijn per leerling de ontwikkelingsleeftijd op het 
meetmoment januari 2014 zichtbaar. Deze zijn in een rangorde van hoog naar laag 
geplaatst. De laatste kolom bevat de cumulatieve percentages. Omdat er  
29 leerlingen zijn in deze groep, is één leerling 3,45 % van het totaal. Twee leerlingen 
zijn samen 6,90 van het totaal, enzovoorts. Om de groepsstandaard gevorderd te 
bepalen, wordt het percentage gezocht dat het dichtst bij 25 % ligt. Daniëlle is met 
haar ontwikkelingsleeftijd van 6;4 jaar de begrenzing van het bovenste kwart van de 
groep. Op dezelfde manier wordt ook de groepsstandaard voldoende bepaald. Dacia 
begrenst met haar ontwikkelingsleeftijd van 5;6 jaar de onderkant van de middenmoot. 
De groene balken geven de ambitie schoolstandaarden aan. 

Noot: op precies dezelfde manier zijn ook standaarden in de tabellen 3 en 6 berekend. 
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Naam Ontwikkelingsleeftijd ‘beginnende gecijferdheid’ Cumulatief %

Nina 6;6 3,45

Elsa 6;6 6,90

Rowena 6;6 10,34

Mira 6;4 13,79

Mariam 6;4 17,24

Leon 6;4 20,69

Daniëlle 6;4 24,14

Petra 6;2 27,59

Rosa 6;2 31,03

Sarah 6;2 34,48

Imre 6;0 37,93

Natan 6;0 41,38

Ewout 6;0 44,83

Diana 6;0 48,28

Ruby 5;10 51,72

Maarten 5;10 55,17

Marc 5;10 58,62

Marcel 5;10 62,07

Kayleigh 5;8 65,52

Marieke 5;8 68,97

Sanne 5;6 72,41

Dacia 5;6 75,86

Mike 5;6 79,31

Izaak 5;6 82,76

Ernst 5;6 86,21

Leonora 5;4 89,66

Rachel 5;2 93,10

Remy 5;0 96,55

Alette 5;0 100,00

Tabel 7: Groepsfoto 2b van PCBS De Ceder met de groepstandaarden en de ambitie schoolstandaarden.

Vergelijken groepsstandaarden met de ambitie 
schoolstandaarden

We zien dat de groepsstandaard gevorderd met 6;4 jaar boven de ambitie schoolstandaard 
gevorderd van 6;2 jaar ligt. De beste 25 % van de groep presteert dus beter dan gewenst. 
De groepsstandaard voldoende ligt met 5;6 jaar onder de ambitie schoolstandaard 
voldoende van 5;8 jaar. Juf Geeske zou, als de school ook al eerder op deze manier de 
groepsstandaarden zou hebben berekend, kunnen bekijken of haar groep ten opzichte 
van de vorige meting eind groep 1 gegroeid is. Zijn de achterstanden tot de ambitie 
schoolstandaarden afgenomen? 

Bij de vergelijking van de groepstandaarden met de ambitie schoolstandaarden is het zaak 
om alleen te focussen op de groep. Het feit dat er nu leerlingen – persoonlijkheden – zichtbaar 
zijn, maakt dat de neiging er is om daar de aandacht op te richten. Deze aandacht moet nog 
even uitgesteld worden. De twee lijnen in de groepsfoto geven de groepsstandaarden weer 
en zijn een grove eerste indeling van de groep leerlingen in drie delen die aansluiten bij de 
drie aanpakken. Die indeling is echter geen wet van Meden en Perzen. Welke leerling welke 
aanpak krijgt, wordt pas bepaald nadat de groepsaanpak is vastgesteld.

■ ambitie schoolstandaard gevorderd  ■ ambitie schoolstandaard voldoende   groepsstandaard gevorderd   groepsstandaard voldoende
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Stap 7. Bepaal de groepsaanpak

Het schoolaanbod geldt voor alle groepen. Een sterke(re) of 
zwakke(re) groep maakt dat dit schoolaanbod moet worden 
aangepast. Dit wordt de groepsaanpak genoemd. 

Groepsbespreking

De groepsbespreking vindt bij voorkeur na de schoolbespreking plaats. Ze is bedoeld om 
de opbrengsten en het onderwijs op groepsniveau te monitoren en bij te stellen. Ook 
afspraken die op schoolniveau zijn gemaakt worden naar het groepsniveau vertaald. De 
groepsbespreking is een tweegesprek tussen de intern begeleider en de leraar, of het vindt 
plaats in een teamoverleg. 

De grote valkuil bij de groepsbespreking is dat alle individuele leerlingen worden 
doorgesproken. Het vergt enige discipline om hier niet in te stappen. Eerst wordt er namelijk 
bepaald hoe de groepsaanpakken (basis, verrijkt, intensief) er uitzien. Dit levert veel op: tijd, 
energie en focus. Daarna worden de leerlingen toegewezen aan de groepsaanpakken. Uit 
de groepsbesprekingen worden ook de leerlingen geselecteerd waarover nog apart moet 
worden gesproken, bijvoorbeeld in de leerlingbespreking. 

Intensiveren

Omdat er op schoolniveau geen maatregelen zijn genomen ten aanzien van het hele 
rekenonderwijs, hoeft juf Geeske niets anders te doen dan het standaard onderwijsaanbod 
aan te passen. In deze groep moeten de opbrengsten in de middenmoot omhoog. Volgens 
de ambitie schoolstandaarden moet elke groep per halfjaar ook een halfjaar groeien. In dit 
geval is de uitdaging om met de middenmoot méér dan een halfjaar te groeien om de ambitie 
schoolstandaard voldoende (eind groep 2) te gaan halen. 

Aangezien de middenmoot voor een leraar altijd het didactisch vertrekpunt is, kijkt Geeske 
dus éérst naar de basisaanpak. Het afgelopen halfjaar heeft ze gewerkt aan het bereiken 
van de doelen tot en met fase 6;0 tot 7;0 jaar. Deze zijn – voor wat het tellen aangaat 
– onvoldoende beklijfd. Geeske kijkt dan ook naar welke doelen ze nogmaals aan zal 
gaan bieden. Deze komen bovenop de doelen tot en met fase 6;6 tot 7;0 jaar die voor de 
komende periode op het programma staan. Omdat de periode tot de zomer relatief kort 
is, breidt ze de leertijd voor rekenen in de basisaanpak uit. Per week zal ze een keer extra 
rekenactiviteiten in de grote kring aanbieden. Tevens zorgt Geeske ervoor dat elke leerling 
regelmatig in de rekenhoek speelt. De Energizers tussen de activiteiten van de dag zullen ook 
vaker met telversjes en telactiviteiten worden ingevuld. De intensieve aanpak breidt Geeske 
uit door de leerlingen die dit ontvangen per week één keer extra in de kleine kring te nemen. 
De verrijkte aanpak blijft zoals hij is. 
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Maar stel…

… dat de groepstandaarden in 2b als enige kleutergroep op PCBS De Ceder veel hoger 
liggen dan de ambitie schoolstandaarden. In dat geval is het de vraag of de basisaanpak 
in de groep niet verzwaard moet gaan worden. Geeske zou dan kunnen overwegen om 
wat normaal de verrijkte aanpak is, nu in de basis aan te gaan bieden. Daarnaast kan de 
aanpak voor de beste 25 % leerlingen nog verder verrijkt worden. De intensieve aanpak 
wordt dan wat normaal de basisaanpak was. 
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Stap 8. Bepaal de individuele aanpakken

Na de bepaling van de groepsaanpak wordt er gekeken naar de 
individuele leerlingen. Eerst worden ze toegewezen aan een van de 
drie aanpakken. Daarna wordt er nagegaan of er voor sommige 
leerlingen nog een verdere ‘finetuning’ nodig is. Dit zijn de leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften. Door de toewijzing en de 
finetuning wordt het onderwijs in de groep passend gemaakt.

Toewijzen van leerlingen aan de aanpakken 

Nadat de groepsaanpak voor de komende periode is vastgesteld, is het tijd voor de 
toewijzing van de leerlingen aan één van de drie aanpakken. De grove indeling als gevolg 
van de twee groepsstandaarden is het uitgangspunt. Laten we dit eens bekijken in tabel 8. 
Aan de tabel zijn drie zaken toegevoegd die van belang zijn voor de toewijzing.  
Dat zijn een aanduiding van de leerlingen die gedoubleerd zijn (b), de kalenderleeftijd en 
het verschil tussen de kalenderleeftijd en de ontwikkelingsleeftijd. We kunnen nu al beginnen 
met de indeling. 

Over het algemeen geldt: hoe ouder de leerling, hoe hoger zijn ontwikkelingsleeftijd 
‘beginnende gecijferdheid’. Andersom geldt dit ook, dat zien we met het blote oog in 
deze tabel terug. In alle leerjaren van de basisschool zien we dat jonge leerlingen over het 
algemeen vaker aan de onderzijde van de rangorde zitten. En oude leerlingen aan de 
bovenzijde. Dat is een gevolg van het Nederlandse leerstofjaarklassensysteem. Als we elke 
leerling maar goed bedienen door hem een passende aanpak te bieden: een van de drie 
aanpakken die we hebben. De bijzondere leerlingen zijn de leerlingen bij wie er een verschil 
is tussen de kalenderleeftijd en de ontwikkelingsleeftijd. Kijk! schrijft voor dat een verschil van 
zes maanden een signaal is om te onderzoeken. De casus van PCBS De Ceder wordt vanaf 
hier fictief uitgewerkt. Uit de groepsbespreking komen de volgende verplaatsingen naar 
voren. 

1)  De leerlingen Mike en Isa, beiden met een ontwikkelingsleeftijd van 5;6 jaar, gaan mee met 
de basisaanpak. De reden hiervoor is dat de basisaanpak is geïntensiveerd. Geeske schat 
in dat zij hiervan voldoende zullen profiteren, aangezien deze leerlingen de laatste tijd forse 
sprongen in hun ontwikkeling hebben gemaakt. 

2)  Voor Ernst ligt dit anders. In de grote kring dwaalt hij nog vaak af. De verwachting is dat hij 
juist veel meer van de intensieve aanpak zal gaan profiteren. 

3)  Kayleigh is gedoubleerd en heeft een achterstand van 10 maanden. Haar ontwikkeling 
loopt, ondanks dat zij in principe in de basisaanpak is ingedeeld, traag. Geeske besluit om 
haar in de intensieve aanpak mee te nemen. Het risico dat zij in groep 3 opnieuw achter 
gaat lopen, wordt hiermee beperkt. 

4)  Sarah is een leerling die erg nieuwsgierig is en graag uitgedaagd wordt. Ze is slim en leert 
snel. Op basis hiervan besluit Geeske om haar een verrijkte aanpak te bieden. 
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Naam Kalenderleeftijd Ontwikkelingsleeftijd 
‘beginnende gecijferdheid’

Verschil (maanden) Cum. %

Nina (d) 7;0 6;6 -6 3,45

Elsa 6;2 6;6 4 6,90

Rowena 6;0 6;6 6 10,34

Mira (d) 6;8 6;4 -4 13,79

Mariam 6;0 6;4 4 17,24

Leon 6;0 6;4 4 20,69

Daniëlle 5;10 6;4 6 24,14

Petra 5;10 6;2 4 27,59

Rosa 5;10 6;2 4 31,03

Sarah 5;6 6;2 8 34,48

Imre 5;8 6;0 4 37,93

Natan 5;8 6;0 4 41,38

Ewout 5;6 6;0 6 44,83

Diana 5;4 6;0 8 48,28

Ruby 5;10 5;10 0 51,72

Maarten 5;8 5;10 2 55,17

Marc 5;6 5;10 4 58,62

Marcel 5;4 5;10 6 62,07

Kayleigh (d) 6;6 5;8 -10 65,52

Marieke 5;6 5;8 2 68,97

Sanne 5;6 5;6 0 72,41

Dacia 5;4 5;6 2 75,86

Mike 5;2 5;6 4 79,31

Izaak 5;2 5;6 4 82,76

Ernst 5;2 5;6 4 86,21

Leonora 5;4 5;4 0 89,66

Rachel 5;2 5;2 0 93,10

Remy 5;4 5;0 -4 96,55

Alette 5;4 5;0 -4 100,00

Tabel 8: Groepsfoto 2b van PCBS De Ceder met de groepstandaarden.

Verdeling 25 % - 50 % - 25 %

Met het toewijzen van de leerlingen aan de drie aanpakken wordt er feitelijk op individueel 
niveau al passend onderwijs geboden. De eerste grove indeling zal wel wat wijzigen, maar 
grosso modo blijft de indeling in stand. Het resultaat van deze indeling is dat er aan drie 
groepen leerlingen onderwijs kan worden geboden. Voor een leraar is dat al een flinke kluif. 

De verdeling tussen de verrijkte, de basis en de intensieve aanpak staat gelijk aan 25 % - 50 % 
- 25 %. Dit is een richtlijn. In de praktijk kan het best wat afwijken, als het maar niet zo is, dat 
er een grote scheve verdeling is. Bijvoorbeeld: het merendeel van de leerlingen ontvangt 
een intensieve aanpak. Of het tegenovergestelde: een verrijkte aanpak. In dat geval is het 
onderwijs niet passend gemaakt op de middenmoot van de groep die bediend wordt met een 
basisaanpak. Binnen de drie aanpakken bevinden zich leerlingen voor wie het onderwijs verder 
moet worden ‘gefinetuned’. Zij hebben, wat we noemen, specifieke onderwijsbehoeften. 

  groepsstandaard gevorderd  groepsstandaard voldoende
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Specifieke onderwijsbehoeften

Om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te herkennen, kijken we naar 
drie aspecten van de ontwikkeling: de vaardigheidsgroei, de beheersing van de 
leerdoelen en het gedijen. Het kan zijn dat een leerling enige tijd stilstaat in zijn 
ontwikkeling. Wellicht is er een leerling die prima meekomt, maar die een bepaalde 
vaardigheid niet (voldoende) onder de knie krijgt. Of misschien is er een leerling die 
niet gemotiveerd is, of ongeconcentreerd, zoals in het geval van Ernst. 

In alle drie de gevallen zijn het signalen. Ze geven aanleiding om handelingsgericht 
te gaan werken op individueel niveau. Als we voor zo’n leerling de stimulerende en 
belemmerende factoren, en daarna zijn onderwijsbehoeften hebben benoemd, 
komen we misschien tot de conclusie dat we één van de aanpakken nog wat 
verder moeten finetunen. Zo kan een leerling die een verrijkte aanpak krijgt, 
daarbinnen toch nog een specifieke aanpak krijgen, gericht op het vergroten van 
zijn zelfvertrouwen. 

Waar we voor moeten waken is dat we op deze wijze teveel leerlingen apart gaan 
bedienen. Als dat aantal te groot wordt kan er beter worden gekeken naar een 
aanpassing in de drieslag van het onderwijsaanbod: basis, verrijkt en intensief. 
Het kan zijn dan we steviger inzetten op een prikkelarme structuur als er zich 
relatief veel leerlingen in de groep bevinden die snel afgeleid zijn. Een specifieke 
onderwijsbehoefte is dan niet specifiek meer. Het onderwijs is dan op groepsniveau 
weer passend gemaakt, zodat er minder uitzonderingen zijn. Onderwijs moet voor 
een leraar immers ook behapbaar blijven. 
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TOT SLOT

Het doel van dit artikel is om te laten zien dat opbrengstgericht 
werken een denk- en werkproces is, dat ook uitgevoerd kan 
worden met andere opbrengstgegevens dan alleen de 
gegevens die een Cito-toets genereert. Een observatiesysteem 
en de Cito-toets hoeven elkaar niet in de weg te staan. Ze zijn 
ten principale anders en geven elk hun eigen waardevolle 
informatie. Een school kan voor één van de twee kiezen, maar 
ook voor allebei. Daarnaast is in dit artikel betoogd en zichtbaar 
gemaakt, dat opbrengstgericht werken een proces is dat start op 
schoolniveau. Hierbij wordt van de gewenste eindopbrengsten 
terug geredeneerd naar het begin. Na het schoolniveau komen 
het groeps- en leerlingniveau in beeld. Voor een onderbouwleraar 
kan dit focus en tijdswinst opleveren. De blik wordt immers gericht 
op drie aanpakken in plaats van op een groot aantal leerlingen 
die allemaal verschillend zijn. 

Een zestal opmerkingen 

Ten eerste worden opbrengstgegevens uit een observatiesysteem getypeerd als ‘zachte 
data’. De vraag is of we het onderwijs aan onze kleuters, maar ook aan onze oudere 
leerlingen, wel kunnen baseren op ‘harde’ data. Hoe hard is hard? Het meten van kennis 
en vaardigheden is iets anders dan het meten van de lengte. Het is het verschil tussen ‘bij 
benadering’ en ‘exact’. Waar het om gaat is dat de vergelijking tussen de opbrengsten 
en de schoolambities een richting aangeeft. De aanpakken op school-, groeps- en 
leerlingniveau die daaruit volgen, zijn niet alleen datagestuurd, maar worden ook bepaald 
door gezond verstand. In die zin is opbrengstgericht werken een zachter proces dan de 
werkelijkheid van de ‘kille’ cijfers doet vermoeden. 

Ten tweede is er niet ingegaan op combinatiegroepen. PCBS De Ceder heeft ervoor gekozen 
om de kleutergroepen per leerjaar samen te stellen. In basisscholen die wél werken met 
combinatiegroepen worden er per leerjaar (groep 1 apart en groep 2 apart) opbrengsten 
gemeten en vergeleken met de ambitie schoolstandaarden. Daarna wordt er dus ook 
per leerjaar een groepsaanpak vastgesteld. Dit is nodig om een helder zicht te blijven 
houden op de opbrengsten. Worden de leerjaren door elkaar ‘gegooid’ dan raakt men het 
spoor volledig bijster. Pas nadat de groepsaanpakken per leerjaar bepaald zijn, kunnen ze 
organisatorisch en inhoudelijk met elkaar worden verbonden. 

Ten derde: er had ook een ander ontwikkelingsdomein gekozen kunnen worden ter illustratie 
van opbrengstgericht werken in de groepen 1 en 2. Bijvoorbeeld het domein zelfstandigheid. 
PCBS De Ceder had een voorkeur voor rekenen. Daar is dan ook de focus op komen te 
liggen. In de publieke discussie is er, naast de cognitieve vakken, steeds meer aandacht 
voor de andere ontwikkelingsdomeinen. Het hele proces dat in dit artikel is beschreven, is 

http://www.wijnandgijzen.nl


27 / 28  Opbrengstgericht werken met kleuters zonder de Cito-toets

toepasbaar in vrijwel elke andere school, in iedere leeftijdsgroep en op vrijwel alle vak- of 
vormingsgebieden. De redeneertrant is hetzelfde: van de gewenste eindopbrengsten terug 
naar het begin. En van algemeen naar specifiek: eerst de school, dan de groep en tenslotte 
de leerling. 

Ten vierde is er niet ingegaan op basisscholen met verschillende leerlingpopulaties. PCBS De 
Ceder wordt bezocht door leerlingen uit gezinnen die een dwarsdoorsnede van de landelijke 
bevolking vormen. Er zijn scholen voor wie dat heel anders ligt. Scholen die een sterkere 
instroom hebben, kunnen hogere ambitie schoolstandaarden stellen. De basisaanpakken 
in alle groepen zijn dan standaard verzwaard. Scholen met een zwakkere instroom hebben 
waarschijnlijk dezelfde opbrengstambities als in de casus, maar de basisaanpakken zijn in alle 
groepen standaard geïntensiveerd. 

Ten vijfde is er geen aandacht besteed aan observatiesystemen die op een andere 
manier de ontwikkeling van leerlingen meten. Bijvoorbeeld in de maat van half of geheel 
ingekleurde blokjes of op een vierpuntsschaal die loopt van -- tot ++. Op zich maakt dat niets 
uit. De denk- en handelwijze blijft hetzelfde. Alleen de opbrengstmaat is anders (en vaak 
grover). Zo kan een school nog steeds zeggen dat zij met 75 % van haar kleuters in groep 2 in 
juli tenminste een + op de vierpuntsschaal wil bereiken. 

Ten zesde: de implementatie van opbrengstgericht werken in de groepen 1 en 2 valt buiten 
het bestek van dit artikel. Het is een complex onderwerp waar nog veel over te zeggen 
valt. In veel gevallen is het werkconcept van onderbouwleraren in conflict met de door 
hen ervaren eisen van buitenaf. Het gebruik van de Cito-toets is er een van. Met dit artikel 
is getracht aan te geven dat voor deze ‘eis’ een alternatief mogelijk is. De voorgestelde 
manier van werken met het observatiesysteem vraagt echter wel om een denkomslag: eerst 
de school, dan de groep en tenslotte de leerling. Deze denkomslag is in veel gevallen dé 
kritische succesfactor in de implementatie. 

Een bijzonder woord van dank aan PC Basisschool De Ceder in Veenendaal. 

Rotterdam, 
8 april 2014

Wijnand Gijzen 

www.wijnandgijzen.nl 

Dit artikel is, mits integraal, vrij en ongelimiteerd te verspreiden via welk medium dan ook. 

onderwijs advies
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Trainingen

De training ‘opbrengstgericht werken met kleuters zonder de Cito-toets’ is volledig gebaseerd 
op de inhoud van dit artikel en wordt incompany aangeboden aan directies, intern 
begeleiders en onderbouwleraren. Neem hiervoor contact op via www.wijnandgijzen.nl/kleuters. 

Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs

Opbrengstgericht werken met kleuters zonder de Cito-toets komt ook – zij het minder 
diepgaand – ter sprake in de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs die zich richt 
op de hele basisschool. Zie www.masterclassopo.nl voor meer informatie. 

Bronnen

Dit artikel is (mede) gebaseerd op het gedachtegoed van het Onderwijscontinuüm CED-
Groep® dat is beschreven in diverse publicaties. Er is gebruikgemaakt van online informatie 
over Kijk!, de andere genoemde observatiesystemen en de Cito-toetsen. 
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Met dank aan de meelezers voor hun opbouwende commentaren (in alfabetische 
volgorde): Janet Bootsma (onderwijsadviseur, Bootsma Onderwijsadvies),  
Arlette Buter (rekenexpert, Rekenadvies Buter), Ine Cordfunke (onderwijsadviseur, Caya 
onderwijsadvisering), Menno van Hasselt (onderwijsadviseur, O21), Henk van de Hoef 
(onderwijsadviseur, O21), Sandra Holtslag (bouwcoördinator, PCBS De Ceder),  
Olga Hoogenraad (onderbouwleraar, Instituut Schreuder), Geeske de Jong 
(onderbouwleraar groep 2b, PCBS De Ceder), Conny Rebergen (directeur, PCBS De Ceder), 
Lydia Smits (coach, De Caleidoscoop) en Anja Tuhusula (intern begeleider, PCBS De Ceder). 
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Yolanda Deleij (directiesecretaresse, Ministerie van Defensie). 
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