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Vraag 

Wat is het belang van vroege signalering van een ontwikkelingsvoorsprong voor de 
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen basisonderwijs? Zijn 
hiervoor valide en betrouwbare instrumenten beschikbaar? 
 
Kort antwoord 
Vroege signalering van een ontwikkelingsvoorsprong is van belang voor zowel de 
cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Onderpresteren, 
probleemgedrag en een laag zelfbeeld kunnen hiermee worden voorkomen. Bij het 
signaleren is het raadzaam om een combinatie van informatiebronnen te gebruiken: 
observaties door de leerkracht, raadpleging van ouders en toetsen. 
 
Toelichting antwoord 
 
 
Ontwikkelingsvoorsprong is niet hetzelfde als (hoog)begaafdheid 
 
Als kleuters op een of meerdere ontwikkelingsgebieden voorlopen in vergelijking met 
hun leeftijdsgenoten, spreken we van een ontwikkelingsvoorsprong (Janson & 

Creemers, z.d.).1. De term hoogbegaafdheid wordt voor kleuters doorgaans nog niet 
gebruikt. Als reden daarvoor wordt genoemd dat de ontwikkeling van kleuters 
sprongsgewijs verloopt (Van Gerven, 2009). Een vastgestelde voorsprong is in de 
kleuterleeftijd soms maar tijdelijk, en verdwijnt weer als een kind ouder wordt. 
 
 

1 De term ontwikkelingsvoorsprong is overigens niet internationaal gangbaar. In 
Engelstalige publicaties wordt ook voor kleuters gesproken over (hoog)begaafdheid 
(giftedness). 



 

 

Ontwikkelingsvoorsprong is moeilijk te definiëren 
 
Er bestaat geen consensus over de kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong. Het 
begrip is minder duidelijk gedefinieerd dan het begrip (hoog)begaafdheid, waarvoor 
enkele modellen zijn ontwikkeld die houvast geven voor de afbakening, zoals het Drie- 
ringen-model van Renzulli (1986) en het Differentiatiemodel van Begaafdheid en Talent 
van Gagné (2004). 

Dergelijke modellen en definities zijn er niet voor het begrip ontwikkelingsvoorsprong. 
Begrijpelijk, want het begrip ontwikkelingsvoorsprong is juist ontstaan vanuit 
terughoudendheid om kinderen te labelen. Wel zijn er verschillende lijsten met 
kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong (bijvoorbeeld De Boer & Booij, 2010; 
Janson & Creemers, z.d.). Tussen deze lijsten zit (veel) overlap, maar de onderbouwing 
vanuit onderzoek wordt niet altijd expliciet vermeld. 
SLO geeft op zijn website voorbeelden van kenmerken van kleuters met een (grote) 

ontwikkelingsvoorsprong: 2 
• goede taalontwikkeling; 
• bijzonder gevoel voor humor; 
• brede algemene kennis; 
• goed geheugen; 
• groot analytisch vermogen; 
• wederkerig spel; 
• voorlopen op sociaal gebied; 
• snel van begrip; 
• uitzonderlijke prestaties; 
• groot probleemoplossend vermogen; 
• nieuwsgierig zijn; 
• grote concentratie. 
 
De voorbeelden van SLO zijn niet geordend, op basis van een model of theorie. Van der 
Bruggen en collega’s (2018) hebben wel een ordening aangebracht. Op basis van 
literatuuronderzoek maken ze een onderscheid in drie typen kenmerken: 
1. hoge intelligentie capaciteiten 
2. niet cognitieve, persoonlijke kenmerken 
3. denkvaardigheden analytisch, creatief, praktisch 
 
Deze drie typen doen enigszins denken aan de modellen voor (hoog)begaafdheid, maar 
hebben niet de pretentie van een samenhangend model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
2 Zie voor de volledige lijst: Het jonge kind 
 
 
 
 

https://slo.nl/thema/meer/jonge-kind/lexicon/kinderen/


 

 

Het belang van vroege signalering 
 
Het is belangrijk om een ontwikkelingsvoorsprong snel te signaleren en kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong een passend onderwijsaanbod aan te bieden (van Gerven, 2009; 
Doolaard & Harms, 2013). Problemen zoals onderpresteren, probleemgedrag en een laag 
zelfbeeld kunnen namelijk voorkomen worden, wanneer een ontwikkelings- voorsprong op 
jonge leeftijd wordt herkend (Webb, et al., 2013). 
 
Onderpresteren 
Als kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong niet worden uitgedaagd, bestaat het risico 
dat ze gaan onderpresteren, door zich aan te passen aan het (lagere) niveau van andere 
kinderen (van Houten & Lagerweij, 2009; Althuizen, et al., 2016). Dit aanpassen gaat erg 
snel; het kan al na ongeveer vijf weken gebeuren (bijv. Blom, 2011). 
 
Probleemgedrag 
Onvoldoende passende uitdaging kan er ook toe leiden dat kinderen probleemgedrag 
gaan vertonen. Voorbeelden hiervan zijn ‘clownsgedrag’, niet betrokken zijn in 
kringactiviteiten of de baas willen spelen. Thuis kunnen ook psychosomatische klachten 
ontstaan, zoals hoofdpijn of buikpijn en bedplassen (De Boer & Booij, 2010). 
 
Welbevinden 
Ook voor het welbevinden van kinderen is het belangrijk om vroeg te signaleren. Dit effect 
is ook nog merkbaar op de langere termijn, wanneer we inmiddels spreken van 
hoogbegaafdheid. Dit blijkt uit een kleinschalige studie onder kinderen van verschillende 
Nederlandse basisscholen. Kinderen bij wie hoogbegaafdheid niet vroegtijdig werd 
herkend (in groep 3 of 4), hadden gemiddeld een lager psychisch welbevinden dan niet-
hoogbegaafde kinderen. Van de kinderen die daarentegen wel vroeg werden 
geïdentificeerd als hoogbegaafd, was het welbevinden net zo hoog als van andere (niet-
hoogbegaafde) kinderen (Kroesbergen e.a., 2015). 

Manieren om een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren 
 
Er is nog weinig kennis over het signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong, en er zijn 
weinig gevalideerde signaleringsmethoden (Keeman, 2013). In de literatuur is wel een 
aantal aanwijzingen te vinden voor een betrouwbare signaleringsmethode (Doornekamp et 
al., 1999, in Creemers, et al., 2016). Internationaal onderzoek duidt erop dat een 
combinatie van verschillende methoden de beste resultaten oplevert in de signalering 
(Acar, et. al., 2016). Dat wil zeggen dat we bij een combinatie van methoden een grotere 
samenhang zien met leerlingprestaties, dan wanneer slechts één methode van signalering 
wordt gebruikt. 
 
We gaan in op drie informatiebronnen voor de signalering: observaties van leerkrachten, 
gesprekken met ouders en het afnemen van toetsen. 

Observaties leerkrachten 
De leerkracht kan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong identificeren op basis van 
observaties in de klas (Hertzog, et al., 2018; Siegle, et al., 2010, in Hornstra, et al., 
2020). 
 
Leerlingvolgsystemen voor de onderbouw bevatten observatielijsten, aan de hand 
waarvan de leerkracht vaststelt hoe kinderen zich in verschillende opzichten ontwikkelen. 
Hiermee kan de leerkracht een ontwikkelingsvoorsprong vaststellen. De normering van de 



 

 

leerlingvolgsystemen is tamelijk globaal. Volgens leerlingvolgsysteem KIJK! is 
bijvoorbeeld sprake van een ontwikkelingsvoorsprong als de ‘ontwikkelingsleeftijd’ van 

een kind meer dan zes maanden voorloopt op de werkelijke leeftijd. 3  
Leerlingvolgsystemen zijn bedoeld voor alle leerlingen: ‘gemiddelde’ leerlingen, leerlingen 
met een achterstand en leerlingen met een voorsprong. Er bestaan ook signalerings- 
instrumenten die specifiek bedoeld zijn voor het signaleren van een ontwikkelings- 
voorsprong. Voorbeelden van veelgebruikte signaleringsinstrumenten in Nederland zijn: 
Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid (DHH), (Hoog)begaafdheid In-Zicht, Knappe 
Kleuters, Screeningsmethode Tien Vragen Extensie (TVE), Sidi 3 en Surplus Signaal 
Digitaal. Belangrijk om hierbij op te merken is dat er over het algemeen (nog) geen 
wetenschappelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid en voorspellende waarde van deze 
instrumenten is uitgevoerd. 
 
Informatie van ouders 
Ouders zijn een belangrijke informatiebron als het gaat om de signalering van 
hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong. Dit geldt vooral op het moment dat 
kinderen voor het eerst naar school gaan. Van Gerven (2009) pleit ervoor om bij de 
instroom op de basisschool systematisch te vragen naar de ontwikkeling van het kind. De 
leerkracht vraagt ouders in een intakegesprek naar bijzonderheden in de ontwikkeling. 
Om de werkwijze te standaardiseren, verdient het aanbeveling hiervoor een vragenlijst of 
intakeformulier te gebruiken. SLO heeft op basis van literatuur een intakevragenlijst 

ontwikkeld voor ouders en de leerkracht.4 

Testen en toetsen 
In de derde plaats is het verstandig een objectieve maat te hanteren om het 
ontwikkelingsniveau van leerlingen vast te stellen. Bij het signaleren van 
(hoog)begaafdheid wordt veelal een IQ-test afgenomen. Een reden om dat niet te doen 
bij kleuters, is dat deze testen op jonge leeftijd minder betrouwbaar zijn (van Houten & 
Lagerwij, 2009). Dat is een van de redenen om liever te spreken van 
ontwikkelingsvoorsprong dan van (hoog)begaafdheid. Inderdaad zijn IQ-tests voor jonge 
kinderen minder betrouwbaar dan voor oudere kinderen (Tellegen, et al., 1998). Toch is 
de betrouwbaarheid van deze tests zeker niet onder de maat. Volgens de COTAN zijn 
enkele IQ-tests voor jonge kinderen, de SON-R 2,5-7 en de RAKIT, voldoende 
betrouwbaar (Winkel & Tellegen, 2001). Het probleem is eerder dat de voorspellende 
waarde beperkt is, door de sprongsgewijze ontwikkeling van leerlingen. Daarom is het 
niet verstandig verstrekkende beslissingen te nemen op basis van een IQ-test die op 
jonge leeftijd is afgenomen. 

Naast IQ-testen zijn er de schoolvorderingstoetsen. Deze meten niet de aanleg of het 
talent van leerlingen, maar het prestatieniveau. De toetsen uit het Cito- 
leerlingvolgsysteem zijn een voorbeeld van landelijk genormeerde schoolvorderings- 
toetsen. Deze toetsen worden echter voor groep 1 en 2 afgeschaft, met ingang van 
augustus 2022. Een alternatief bieden toetsen op het gebied van beginnende 
geletterdheid, zoals van CPS of Cito. Deze worden niet afgeschaft. NB: de scope van 
deze toetsen is beperkt, ze hebben betrekking op slechts één domein, de beginnende 
geletterdheid. 
 
3 KIJK 1-2  
4 Talentstimuleren SLO intakevragenlijst kleuters 
 

https://bazalt.wend.work/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/KIJK1-2-inspectie.pdf
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/4548-intakevragenlijst-kleuters


 

 

Een beperking van de meeste schoolvorderingstoetsen is dat ze zijn afgestemd op de 
‘gemiddelde’ leerlingen. Ze zijn niet optimaal afgestemd op kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong. Deze zelfde beperking noemden we al met betrekking tot 
leerlingvolgsystemen met observatielijsten. Experts wijzen er daarom op dat het 
belangrijk is om bij deze toetsen de denkwijze van kinderen te controleren en te letten 
op de vraagstelling. Met name als een kind met een ontwikkelingsvoorsprong een 
antwoord ‘te simpel’ lijkt, kan het te ver doordenken en op een creatief, maar onjuist 
antwoord uitkomen (zie voor een voorbeeld Creemers, et al., 2016). 
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