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1 Inleiding

Regelmatig laait de discussie weer op over de mogelijk positieve en negatieve con-
sequenties van een vervroegde of verlate overgang van groep 2 naar groep 3 voor 
leerlingen die geboren zijn in het laatste kwartaal van het jaar. In recente publica-
ties gaat de aandacht uit naar de vraag of jonge leerlingen wel voldoende onderwijs 
krijgen in de kleuterbouw en of het niet verstandig zou zijn een aanzienlijk aan-
tal van hen een extra jaar te gunnen in deze onderbouw (zie Goorhuis-Brouwer, 
2010). Hierbij wordt met name een nog te zwakke ontwikkeling van het sociaal-
emotioneel functioneren van een leerling als reden aangevoerd. Anderzijds is er een 
beleidstroming, zie Vernooy (2005), die vraagtekens zet bij de effectiviteit en de 
zinvolheid van kleuterbouwverlenging.

Het moment van overgang van groep 2 naar 3 wordt nog steeds als een grote 
transitie in de basisschoolloopbaan van een leerling bezien. Geen enkel ander 
overgangsmoment laat zoveel doublerende leerlingen zien (Inspectie van het On-
derwijs, 2011). Kleuterbouwverlenging wordt frequent beschouwd als een vorm 
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SAMENVATTING

De vraag die in dit artikel centraal staat, is: welk beleid voeren basisscholen bij de over-
gang van najaarsleerlingen naar groep 3 en welke criteria hanteren leerkrachten bij de 
beslissing een najaarsleerling wel of niet over te laten gaan naar groep 3. We hebben met 
behulp van vragenlijsten en interviews een onderzoek gedaan onder 111 leerkrachten uit 
groep 1 en 2, waarbij de vraag centraal stond of op hun school najaarsleerlingen een lange 
kleuterperiode hebben (peildatum 1 oktober) of een korte (peildatum 1 januari). De data 
laten zien dat de helft van deze respondenten in hun beleid de 1 oktobergrens hanteert, 
dat ongeveer een derde van de respondenten de 1 januarigrens als peildatum aanhoudt en 
dat de overige respondenten aangeven geen specifiek beleid dan wel een ander, afwijkend 
beleid te voeren. Individuele kindfactoren, met name de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
worden het meest frequent genoemd als doorslaggevend criterium bij de beslissing een 
najaarsleerling wel of niet over te laten gaan naar groep 3. 

Het moment van overgang van groep 2 naar 3 wordt nog steeds als een grote transi-
tie in de basisschoolloopbaan van een leerling bezien. Geen enkel ander overgangs-
moment laat zoveel doublerende leerlingen zien
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van doublering. Verschillende onderzoekers hebben zich gebogen over deze double-
ringskwestie. Onderzoek van Roeleveld en Van der Veen (2007) heeft aangetoond 
dat kleuterbouwverlenging in het algemeen weinig effect sorteert aangaande de 
schoolse prestaties, met name op de lange termijn. Zij hebben zich gebaseerd op ge-
gevens over groep 2 van het PRIMA-cohortonderzoek (Roeleveld & Portengen, 1998; 
Roeleveld & Vierke, 2003). Als er al een positief effect op de leerprestaties optrad 
in de groepen 3 en 4, was dat in groep 6 meestal weer verdwenen. Een aanzienlijk 
percentage leerlingen werd na een verlengde kleuterperiode alsnog verwezen naar 
het speciaal basisonderwijs (13 procent) of bleef in de hogere groepen nogmaals 
zitten (3 procent). Vernooy (2005) ziet kleuterbouwverlenging als een vorm van 
doublering. Hij legde een verband tussen zittenblijven en kleuterbouwverlenging 
enerzijds en problemen die leraren hebben met het omgaan met verschillen tussen 
leerlingen in de klas anderzijds: op scholen waar leerkrachten moeite hebben met 
differentiëren, doubleren meer (jonge) leerlingen. Uit internationaal onderzoek 
kwam als algemeen beeld naar voren dat er weinig positieve effecten van doubleren 
worden gevonden (Jimerson, 2001). Penfield (2010) stelde dat internationaal onder-
zoek steeds vaker aantoont dat zittenblijven een zwaktebod is in het onderwijs en 
als bewijs van de lage kwaliteit van scholen kan worden beschouwd. Hong en Rau-
denbusch (2005) vergeleken scholen die wel kleuterbouwverlenging toepasten met 
scholen die dit niet deden. Zij concludeerden dat kleuterbouwverlenging amper een 
positieve invloed heeft op lees- en rekenvaardigheden van de leerlingen.

Deze onderzoeksuitkomsten suggereren dat het verlengen van de kleuterbouwpe-
riode weinig zinvol is in relatie tot cognitieve prestaties van leerlingen. In de prak-
tijk blijkt kleuterbouwverlenging echter nog frequent toegepast te worden. In het 
Onderwijsverslag over 2009/2010 van de Inspectie van het Onderwijs (2011) staat 
vermeld dat 2 procent van de leerlingen in de hogere leerjaren eens of meerdere 
malen doubleert. Dit vindt vooral plaats bij de overgang van groep 3 naar groep 4 
en van groep 4 naar groep 5 (Inspectie van het Onderwijs, 2011, 3). Wanneer echter 
gegevens van groep 1 en groep 2 bezien worden, komt een ander beeld naar voren. 
Van der Grift (2005) schatte, op basis van gegevens uit groep 3, dat bij ongeveer 10 
procent van de leerlingen sprake is geweest van kleuterbouwverlenging. Uit het On-
derwijsverslag over 2009/2010 (Inspectie van het Onderwijs, 2011) komt zelfs nog 
een iets hoger percentage naar voren, namelijk dat 12 procent van de kleuters een 
extra jaar in groep 1 of 2 verbleef, omdat de school de overgang naar groep 3 voor 
deze groep leerlingen niet verantwoord vond.

Naar het effect van versneld doorstromen naar groep 3 is, zeker in vergelijking tot 
het vertraagd doorstromen (Roeleveld & Van der Veen, 2007), nog relatief weinig 
onderzoek gedaan. Hoogeveen (2008) onderzocht de effecten van versnelling in de 
schoolloopbaan van hoogbegaafde leerlingen. In haar onderzoek lag de focus op 
het effect van versneld doorstromen niet op de cognitieve ontwikkeling maar op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van deze specifieke groep leerlingen. Hoogeveen 
concludeerde dat leerkrachten de hoogbegaafde leerlingen die versneld waren door-
gestroomd meer sociaal-emotionele problemen toedichtten dan de overige niet-hoog-
begaafde leerlingen. Opvallend was dat onderwijsgevenden hetzelfde meldden over 
hoogbegaafde leerlingen die geen versnellingstraject hadden doorgemaakt (Hooge-
veen, 2008). De sociaal-emotionele problemen zouden volgens de auteur derhalve 
niet zozeer door de versnelling veroorzaakt worden, maar eerder door de hoogbe-
gaafdheid in het algemeen. 
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Het Cito publiceert jaarlijks de resultaten van de Cito eindtoets basisonderwijs. Op 
alle onderdelen blijken vroege (jonge) leerlingen hoger te scoren dan de overige leer-
lingen (Cito, 2010), een aanwijzing dat een eventueel versnelde schoolloopbaan dan 
wel het ‘de jongste zijn’ in een klas geen negatieve invloed hoeft te hebben op de 
cognitieve prestaties van leerlingen. 
Doornbos (1973) pleitte veertig jaar geleden voor terughoudendheid als het op dou-
bleren aankomt, zeker op jonge leeftijd. ‘Het laten herhalen van leerjaren is nauw 
verweven met de klassikale organisatie van ons schoolsysteem. Veel school- en leer-
moeilijkheden, die zich voordoen als problemen van of met kinderen, zijn in feite 
systeemgebonden fenomenen.’ Naar het effect van leeftijd en de geboortemaand en 
het doubleren van leerlingen in het onderwijs heeft in Nederland na Doornbos vooral 
Dudink onderzoek gedaan.
In een recente publicatie (Dudink, 2010) stelde hij dat najaarsleerlingen met een 
lange kleuterperiode vervolgens minder vaak blijven zitten tijdens hun schoolloop-
baan dan leerlingen die geboren zijn in een ander kwartaal. Van der Aalsvoort, Van 
der Sluis en Kegel (2007) stelden dat de chronologische leeftijd geen goede voorspel-
ler is voor schoolse vorderingen en welbevinden. Toch is internationaal gezien het 
meest gehanteerde criterium om te bepalen of een kind ‘schoolrijp’ is (en dus naar 
groep 3 kan), zijn leeftijd. De meeste landen hanteren hierbij de leeftijd van zes 
jaar, veelal ook de leeftijd waarop het kind leerplichtig is (Fabian & Dunlop, 2002). 
Daarnaast zijn er internationaal ook verschillen waarneembaar. Enerzijds is er een 
trend zichtbaar dat kinderen steeds jonger naar de lagere school gaan. Diezmann, 
Watters en Fox (2001) schreven dat in veel staten van Australië leerlingen steeds jon-
ger met de lagere school starten. De vervroegde toetreding vond plaats vanuit twee 
perspectieven: begaafde leerlingen zouden eerder toe zijn aan schools, cognitief leren 
en achterstandsleerlingen zouden juist eerder naar de lagere school moeten omdat 
anders hun achterstand alleen maar groter dreigt te worden. Zij beschreven dat ook 
in Groot-Britannië een trend waarneembaar is dat leerlingen vroeger (soms al vanaf 
vierenhalf jaar) naar de lagere school gaan. Anderzijds zien we een ontwikkeling 
richting een juist latere toetreding tot de lagere school. Dit troffen Diezmann, Watters 
en Fox (2001) aan in de Verenigde Staten. Ook in Denemarken en Finland gaan leer-
lingen later, namelijk op hun zevende, naar de lagere school. Dit zou onder andere te 
maken kunnen hebben met het grote belang dat spelen heeft in de meeste Scandina-
vische landen; Scandinavië heeft een traditie van spelgeoriënteerd kleuteronderwijs 
(Smeets, 2010). In IJsland, Noorwegen en Zweden gaan leerlingen overigens wel 
op hun zesde naar de lagere school. Er is kennelijk internationaal geen algemeen 
aanvaarde, vaststaande norm aangaande de leeftijd waarop een leerling toe is aan 
schools leren en in het bijzonder de ideale leeftijd om te starten met leesonderwijs.

In de hierboven beschreven onderzoeken stond steeds het zittenblijven, de kleuter-
bouwverlenging en de overgang naar schools leren in het algemeen centraal. In de 
praktijk gaat de discussie veelal over een specifieke groep, namelijk najaarsleerlin-
gen of vierdekwartaalleerlingen.

In dit artikel staan twee vragen centraal, namelijk welk beleid basisscholen voeren 
omtrent de overgang van najaarsleerlingen naar groep 3 en welke criteria leerkrach-
ten hanteren bij de beslissing een najaarsleerling wel of niet over te laten gaan naar 
groep 3. Afhankelijk van de peildatum die een school hanteert, zou deze groep leer-
lingen, in het geval van kleuterbouwverlenging, op de ene school doubleren maar op 
een andere school naar groep 3 gaan. Roeleveld en Van der Veen (2007) noemen in 
hun onderzoek deze specifieke groep wel. Zij tellen deze vierdekwartaalleerlingen 
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De termen najaarsleerlingen, herfstleerlingen en vierdekwartaalleerlingen zijn al-
lemaal benamingen voor leerlingen die geboren zijn tussen 1 oktober en 1 januari. 
Het gaat ieder jaar om een grote groep leerlingen; voor leerlingen geboren in het 
jaar 2003 spreken we bijvoorbeeld over 48.505 kinderen

die voor het tweede jaar groep 2 doen mee als zittenblijvers. Leerkrachten dienen elk 
jaar de beslissing te nemen of deze groep leerlingen kan overstappen naar groep 3 of 
niet. De beslissing over een najaarsleerling is extra lastig want deze gaat, vergeleken 
met klasgenoten, op relatief jonge (vijf jaar) of relatief oude (7 jaar) leeftijd naar 
groep 3. Wij onderzochten welk beleid en welke criteria scholen en leerkrachten 
hanteren bij de beslissing een najaarsleerling wel of niet naar groep 3 te laten gaan.

Dit artikel beoogt een weerslag van de eerste, verkennende fase - aan de hand van 
een enquête onder leerkrachten - van ons onderzoek naar de schoolloopbaan van 
de najaarsleerling te geven. 

De volgende vragen stonden centraal in dit onderzoek:
1 Welk beleid hanteren Nederlandse basisscholen bij de overgang van najaarsleer-

lingen naar groep 3?
2 Welke criteria hanteren leerkrachten bij de beslissing een najaarsleerling al dan 

niet over te laten gaan naar groep 3?

2 Methode

2.1 Respondenten en procedure
Honderdelf leerkrachten van groep 1 en 2 namen deel aan het eerste deel van het on-
derzoek (vragenlijst A). Gezocht werd naar een zo goed mogelijke geografische sprei-
ding van respondenten. Scholen uit de regio Noord-Holland die voor deelname werden 
aangeschreven waren voornamelijk afkomstig uit het netwerk van de Hogeschool iPa-
bo Amsterdam/Alkmaar, de overige scholen werden voornamelijk via e-mail benaderd. 
Van de 111 deelnemende respondenten kwam, conform de verdeling van scholen over 
Nederland, ongeveer de helft uit de Randstad. De overige helft kwam uit de regio’s 
noord, oost en zuid. Uiteindelijk participeerden, verdeeld over de vier regio’s, 111 leer-
krachten van 102 basisscholen, hetgeen ongeveer twee procent van het totaal aantal 
basisscholen in Nederland bedraagt. 
Respondenten die positief hadden gereageerd op de vraag of ze mee wilden werken 
aan vervolgonderzoek, werden opnieuw benaderd voor deel 2 (vragenlijst B) van het 
onderzoek, bestaande uit een aantal verdiepingsvragen. Vijfendertig personen die deel-
namen aan deel 1 namen ook aan deel 2 van het onderzoek deel. Deze 35 responden-
ten hadden de mogelijkheid anoniem te participeren, maar deden dit uiteindelijk niet. 

2.2 Instrumenten
De vraagstellingen werden trapsgewijze, stap voor stap, onderzocht, aan de hand 
van twee vragenlijsten: vragenlijst A en vragenlijst B. 
Vragenlijst A
De termen najaarsleerlingen, herfstleerlingen en vierdekwartaalleerlingen zijn alle-
maal benamingen voor leerlingen die geboren zijn tussen 1 oktober en 1 januari. Het 
gaat ieder jaar om een grote groep leerlingen; voor leerlingen geboren in het jaar 2003 
spreken we bijvoorbeeld over 48.505 kinderen (CBS, 2010). Deze groep leerlingen be-
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vindt zich nu in groep 6 of groep 7. In vragenlijst A dienden respondenten aan te ge-
ven welk beleid gehanteerd werd omtrent de overgang naar groep 3 van najaarsleerlin-
gen, gedefinieerd als 1: geen beleid, 2: 1 januarigrens of 3: 1 oktobergrens. Vragenlijst 
A bestond uit zes meerkeuzevragen (variërend van drie keuzes tot en met negen keu-
zes), twee ja/nee-vragen, acht open vragen en afsluitend ruimte voor opmerkingen. 
Om te achterhalen of het volgens de respondent gehanteerde beleid terug te zien 
is in de leerlingverdeling werd de vraag gesteld hoeveel najaarsleerlingen er mo-
menteel in de groep zaten waarmee de respondent op dat moment werkte. Gaf een 
respondent bijvoorbeeld aan de 1 januarigrens te hanteren en in haar huidige groep 
geen najaarsleerlingen uit 2002 te hebben, dan was dit een indicatie dat 1 januari 
inderdaad als peildatum gehanteerd werd. Dit gold ook voor de vraag: ‘Hoeveel in 
2003 geboren najaarsleerlingen verwacht u dat er in 2009 over zullen gaan naar 
groep 3?’ Als de respondent eerder aangaf de 1 oktobergrens te hanteren, vier na-
jaarsleerlingen uit het geboortejaar 2002 in de groep te hebben, en verwachtte dat er 
geen 2003-herfstleerling over zou gaan naar groep 3, dan werd hieruit afgeleid dat 
het 1 oktoberbeleid inderdaad vigerend bleek te zijn. Ten slotte werd er in vragenlijst 
A ook nog gevraagd naar observatiesystemen en toetsen die op school gehanteerd 
werden. Met deze vraag werd beoogd inzicht te krijgen in wat de meest gebruikte 
systemen en toetsen waren, of leerkrachten in groep 1/2 ze gebruikten en of ze de 
toetsen en observatiesystemen in een latere fase konden noemen als eventueel crite-
rium bij de beslissing om een leerling wel of niet over te laten gaan naar groep 3.

Vragenlijst B
Vragenlijst B bevatte vijf open verdiepingsvragen, waarin bijvoorbeeld werd gevraagd 
naar de rol die het geslacht van de kleuter speelde bij de beslissing over de overgang 
van de najaarsleerling naar groep 3. Met vragenlijst B werd beoogd een antwoord te 
krijgen op de onderzoeksvraag aangaande argumenten die leerkrachten hanteren bij 
de beslissing een najaarsleerling al dan niet over te laten gaan naar groep 3.
De open vragen in vragenlijst B zijn tot stand gekomen na analyse van de ingevulde 
opmerkingen bij vragenlijst A. Deze opmerkingen zijn vergeleken met gegevens 
uit het onderzoek van Roeleveld en Van der Veen. Deze auteurs hebben in hun 
onderzoek naar kleuterbouwverlenging geanalyseerd welke kenmerken leerlingen 
met kleuterbouwverlenging (vertraagde leerlingen) doen onderscheiden van niet-
vertraagde leerlingen. De auteurs rapporteerden dat de kenmerken leerling-gewicht 
(1.9 leerlingen waren oververtegenwoordigd bij kleuterbouwverlengers), geslacht, 
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling factoren waren die een rol speelden 
bij de beslissing wel of niet kleuterbouwverlenging toe te passen (2007).
Naast vragen die gericht waren op de besluitvorming rond individuele leerlingen 
zijn er twee verdiepingsvragen gesteld over het beleid rond de overgang van groep 
2 naar 3, in het bijzonder over najaarsleerlingen: de vraag of er in de schoolgids 
beleidsinformatie opgenomen was en daarnaast de vraag of er tijdens de kennisma-
kingsgesprekken met ouders over de overgang groep 2 naar 3 gesproken wordt.

3 Resultaten

3.1 Vragenlijst A

Representativiteit respondenten
Zoals in Tabel 1 te zien is, werd respondenten niet alleen gevraagd binnen welke 
regio zij werkzaam waren maar werd ook binnen deze regio’s nog onderscheid 
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gemaakt tussen kleine gemeenten (1), middelgrote gemeenten (2) en grote ge-
meenten (3). Het merendeel van de respondenten gaf aan werkzaam te zijn op een 
basisschool in een grote gemeente. Verdeling van respondenten over het land laat 
een representatieve verdeling zien (ter vergelijk, www.gemeenteloket.minszw.nl/
dossiers/financieel/financiering/budgetverdeling.html).

Tabel 1   Overzicht verdeling grootte gemeentes (in percentages)

  Klein 37,3      Middel 18,6       Groot 44,1

Ongeveer vijfendertig procent van de respondenten bleek op een openbare school te 
werken, vijfentwintig procent was afkomstig van een rooms-katholieke, en vijfentwin-
tig van een protestants-christelijke school. De overige respondenten waren van een 
algemeen-bijzondere, oecumenische dan wel interconfessionele, islamitische of evan-
gelische basisschool (zie Tabel 2). Deze verdeling is conform de verdeling van deno-
minaties in het land. Volgens cijfers van het Ministerie van OCW en het CBS bezocht 
in 2009/2010 een kleine 75 procent van de leerlingen een bijzondere school voor Pri-
mair Onderwijs tegenover ruim 25 procent van de leerlingen een openbare school. 

Tabel 2    Overzicht verdeling denominatie landelijk en respondenten onderhavig onder-
zoek (in percentages)

Landelijk 1 Respondenten

Openbaar                                      31 34,7

Rooms-katholiek 34 25,7

Protestants-christelijk 28 24,8

Overig/interconfessioneel  8 14,9

1 Jaarboek onderwijs in cijfers 2010. Centraal Bureau voor de Statistiek. Den Haag/Heerlen, 2010

De meeste respondenten gaven aan op reguliere basisscholen (67.6 procent) te wer-
ken. De overige respondenten waren afkomstig van Jenaplan- , Montessori-, Dalton- 
en Vrije scholen. Een aantal leerkrachten gaf daarnaast aan ontwikkelingsgericht te 
werken, onafhankelijk van de pedagogische opvatting van de school.
  
Beleid
Het hoofdthema in vragenlijst A betrof de vraag welk beleid de school hanteert voor 
de overgang van najaarsleerlingen naar groep 3. Van de 111 respondenten gaf twee-
envijftig procent aan zich niet te houden aan het advies van de Onderwijsinspectie 
om een leerling niet meer dan acht aaneengesloten jaren op school te houden (www.
wetboek-online.nl/wet/Wpo/8.html); deze scholen hanteren de 1 oktobergrens. 
Zevenendertig procent gaf aan de 1 januarigrens te hanteren. De rest, dat wil zeg-
gen ruim tien procent, gaf aan dat er geen beleid ten aanzien van dit punt op school 
wordt gehanteerd, dan wel dat er een andere grens wordt gehanteerd (zie Tabel 3). 

Tabel 3   Overzicht gehanteerd beleid rond overgang najaarskinderen (in percentages)

Geen beleid   4,9

1 januarigrens 37,3

1 oktobergrens 52,0

Ander beleid   2,9

Ongeldig   2,9
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Meer dan de helft van de respondenten legde het advies van de Onderwijsinspectie 
naast zich neer. Meer dan de helft van de participerende scholen hanteerde een 
beleid waarbij leerlingen langer dan acht jaar op de basisschool verblijven, hetgeen 
in de praktijk betekent dat deze leerlingen gemiddeld acht jaar en negen maanden 
op de basisschool vertoeven. Ruim zevenentwintig procent van de respondenten 
gaf aan dat er geen najaarsleerlingen uit 2002 in hun groep aanwezig waren. Ruim 
zestig procent gaf aan tussen één en vijf najaarsleerlingen uit 2002 in de groep te 
hebben. Op de gerelateerde vraag betreffende het aantal 2003-najaarsleerlingen dat 
men verwachtte over te laten gaan naar groep 3, antwoordde tweeëndertig procent 
van de leerkrachten dat zij verwachtten dat geen enkele 2003-najaarsleerling naar 
groep 3 zou gaan. Uit deze cijfers en uit nadere toelichtingen van leerkrachten 
valt op te maken dat welk beleid er ook gehanteerd wordt, er altijd uitzonderingen 
gemaakt worden op de gehanteerde regels (zie ook Tabel 4). Van de in totaal 271 
najaarsleerlingen werd aangegeven dat er 139 naar alle waarschijnlijkheid zouden 
overgaan naar groep 3. De helft van de leerlingen zal dus, naar verwachting, naar 
groep 3 gaan, de andere helft blijft in groep 2. In voorkomende, individuele geval-
len stond de beslissing tot overgang naar groep 3, volgens de respondenten, los van 
een gehanteerd beleid, bijvoorbeeld in het geval van een begaafde leerling (Mönks 
& Pflüger, 2005) of een leerling met een ontwikkelingsachterstand. 

 Tabel 4    Overgang najaarskinderen naar groep 3 gekoppeld aan beleid (in absolute 
aantallen).1

Nooit Soms Vaak Altijd Ongeldig Geen 2003-kdn

1 oktobergrens 14 9 11 10 5 4

1 januarigrens   3 3  19   8 3 3

1  Nooit: geen van de najaarskinderen in de groep zal overgaan naar groep 3.
    Soms: minder dan vijftig procent van de najaarskinderen in de groep zal overgaan naar groep 3.
    Vaak: (meer dan) vijftig procent van de najaarskinderen in de groep zal overgaan naar groep 3.
    Altijd: alle najaarskinderen in de groep zullen overgaan naar groep 3.

Nagegaan werd bovendien of er een relatie was tussen het gevoerde beleid en de 
verschillende criteria (grootte gemeente, regio, denominatie, pedagogische opvat-
ting). Uit Tabel 5 valt op te maken dat er geen significante verschillen in beleid wer-
den gevonden tussen grote, middelgrote en kleine gemeenten.

Tabel 5    Relatie grootte gemeente en beleid

Klein Middel Groot Totaal

Geen beleid   2,9   0,0   2,0   4,9

1 januarigrens 12,7   4,9 19,6 37,3

1 oktobergrens 19,6 10,8 21,6 52,0

Ander beleid   1,0   1,0   1,0   2,9

Ongeldig   1,0   2,0   0,0   2,9

Tevens werd nagegaan of de regio (noord, west, oost, zuid) gerelateerd kon worden 
aan het gevoerde beleid, doch ook ten aanzien hiervan werden geen significante ver-
schillen gevonden. Ten slotte werd nog een mogelijke relatie tussen denominatie en 
gevoerd beleid onderzocht. De analyse liet zien dat tachtig procent van de scholen 
met een protestants-christelijke signatuur de 1 oktobergrens zegt te hanteren, twintig 
procent de 1 januarigrens. Bij de rooms-katholieke basisscholen was een ander beeld 
te zien: ruim zesenveertig procent hanteerde de 1 januarigrens en ruim tweeënveer-
tig procent hanteerde de 1 oktobergrens, het overige deel van de respondenten zei 
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geen beleid betreffende najaarsleerlingen te hebben. Bij openbare scholen was een 
vergelijkbaar beeld te zien: een kleine drieënveertig procent hanteerde de 1 januari-
grens, veertig procent de 1 oktobergrens. Opvallend was dus dat vooral op scholen 
met een protestants-christelijke signatuur 1 oktober als peildatum werd gekozen.
Veel respondenten hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid opmerkingen over 
het onderwerp najaarsleerlingen en hun overgang naar groep 3 te maken en con-
cluderend kan uit de bijdragen opgemaakt worden dat het onderwerp leefde onder 
de respondenten. Om zicht te krijgen op de aard van de opmerkingen, zijn deze 
ingedeeld in categorieën (sommige opmerkingen vielen in meer dan één categorie).
•	 Opmerkingen	gericht	op	beleid.
•	 Opmerkingen	gericht	op	individuele	factoren:	sociaal-emotionele	ontwikkeling	-	

cognitieve ontwikkeling - anderstaligheid - fysieke en motorische ontwikkeling.
•	 Opmerkingen	gericht	op	oplossingen/handelingen/ervaringen	in	eigen	school.
•	 Opmerkingen	gericht	op	ouders.
•	 Opmerkingen	die	allemaal	vallen	onder	‘ze	zijn	er	niet	aan	toe’.	
•	 Overige	opmerkingen.

Zestien opmerkingen vielen onder de categorie ‘beleid’. Twaalf respondenten gaven 
aan nieuwsgierig te zijn naar en blij te zijn met het onderhavige onderzoek en dat het 
op hun school speciale aandacht had. Enkele respondenten gaven aan niet blij te zijn 
met de richtlijn die hen opgelegd wordt door overheid, dan wel inspectie, dan wel 
bestuur. Zoals een leerkracht het verwoordde: ‘Het beleid omtrent de herfstleerlingen 
wordt door het bestuur ingegeven, wijzelf zijn voorstander van de 1 oktobergrens, 
veelal op sociaal-emotionele gronden.’ Sommige leerkrachten waren van mening dat 
het beleid ingegeven wordt op financiële gronden.
Een aantal respondenten gaf in de vrije ruimte aan dat er altijd individuele factoren 
bij de leerling speelden die van groot belang waren bij het al dan niet overgaan naar 
groep 3. Vijfentwintig opmerkingen gingen over de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
de thuistaal en/of het geslacht van de leerling waarbij bij de laatste factor opgemerkt 
wordt dat meisjes soms eerder toe waren aan de overgang naar groep 3 dan jongens. 
Negenentwintig opmerkingen gingen over ervaringen en de aanpak die de leerkrach-
ten aangaande dit onderwerp hadden op hun eigen school. Een aantal scholen heeft 
zelf een specifiek overgangsprotocol opgesteld. De meest geplaatste opmerking (ze-
ventien keer) was: ‘Wij bekijken elk kind individueel.’ 
Drie leerkrachten schreven dat hun ervaring leerde dat het frequent met versnelde 
najaarsleerlingen in hun verdere basisschoolloopbaan niet goed bleek te gaan en dat 
ze derhalve moesten concluderen dat ze de leerlingen te snel door hadden laten gaan. 
Acht leerkrachten plaatsten een opmerking die iets te maken had met de rol van de 
ouders in deze kwestie. Vier leerkrachten plaatsten opmerkingen als ‘we ervaren druk 
van ouders om kinderen sneller door te laten stromen’; vier anderen gaven aan de 
beslissing in goed overleg met de ouders te nemen. 

Behalve in bovenstaande categorieën vielen veel opmerkingen (vierentwintig) (ook) 
onder te brengen onder de noemer ‘ze zijn er nog niet aan toe’. Veel leerkrachten van 
groep 1/2 gaven aan zich zorgen te maken over de huidige situatie. Zij ervoeren een 
te grote druk van boven af (beleidmakers, directie) om leerlingen maar zo snel moge-
lijk de basisschool te laten doorlopen. 

Gebruik instrumentarium
Naast algemene respondentgegevens om de representativiteit van de steekproef 
te kunnen beschrijven en gegevens gericht op beleid was tevens een doel van de 
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afname van Vragenlijst A om na te gaan welke middelen gebruikt werden om de 
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van individuele kleuters in de groep 
te volgen, waarbij gedacht kan worden aan observatiesystemen, toetsen en ouderge-
sprekken. Om deze ontwikkeling van de kleuter in kaart te brengen zijn diverse in-
strumenten op de markt. Er zijn verschillende soorten toetsen waarmee de leerling 
op een specifiek ontwikkelingsgebied getoetst kan worden (Van Kuyk, 2001) en er 
zijn, al dan niet gestandaardiseerde, observatiesystemen (Aarnoutse & Verhoeven, 
1999; Boon-van Duyn, Ince & Lindijer, 2004; Jansen-Vos & Pompert, 2001; Koning, 
2003; Van Kuyk, 2001). De genoemde instrumenten staan vermeld in Tabel 6.
  
Tabel 6   Overzicht gebruikte toetsinstrumenten (in percentages)

CITO taal voor kleuters 76,2

CITO ordenen 74,3

CITO ruimte en tijd 24,8

CITO taal voor alle kinderen   4,0

Behalve toetsen werden observatiemiddelen genoemd om de ontwikkeling van leer-
lingen in groep 1 en 2 te volgen (zie Tabel 7). Bij de gebruikte observatiesystemen 
kwamen alle genoemde systemen niet vaker voor dan tien procent. Uitzondering 
was PRAVOO: ruim vierentwintig procent van de respondenten meldde dit obser-
vatiesysteem te hanteren. Een kleine veertien procent schreef overigens een eigen 
observatiesysteem te hebben ontwikkeld en dat te gebruiken.

Tabel 7   Overzicht gebruikte observatiesystemen (in percentages)

PRAVOO 24,5

Eigen observatielijst 13,7

Tussendoelen beginnende geletterdheid   7,8

CITO kleuterobservatielijst   7,8

OVM/Memelink   6,8

GOVK   5,9

KIJK!   5,9

Piramide   4,9

Startblokken (HOREB)   3,9

Kaleidoscoop (KOR)   2,9

3.2 Vragenlijst B

Vijfendertig leerkrachten hebben vragenlijst B ingevuld. Op de vraag of het oplei-
dingsniveau van de ouders van een najaarsleerling een factor van belang was bij de 
overgang naar groep 3 antwoordde een meerderheid (vijfentwintig respondenten) dat 
dit volgens hen niet het geval was. Drie respondenten beantwoordden de vraag beves-
tigend, zes gaven aan dat het misschien het geval was en één respondent schreef dat 
vooral de mate van betrokkenheid van de ouders een rol speelde. 
Zeventien respondenten waren van mening dat anderstaligheid een factor van belang 
is bij de beslissing of een leerling over kan naar groep 3. Hierbij gaven enkele respon-
denten als toelichting dat niet zozeer de anderstaligheid een factor was, als wel een 
eventuele taalachterstand. Vier respondenten zagen anderstaligheid niet als factor van 
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belang en veertien respondenten hadden geen anderstalige leerlingen op hun school. 

In vragenlijst B werd tevens gevraagd naar de rol van de factor ‘geslacht’, mede om-
dat deze factor in de eerste vragenlijst door een enkele respondent genoemd werd (in-
dividuele factoren). Van de respondenten gaf een meerderheid, namelijk tweeëntwin-
tig leerkrachten, aan dat het geslacht van de leerling geen rol speelt bij de besluit-
vorming rond de overgang naar groep 3. Drie respondenten gaven aan dat geslacht 
in principe geen rol speelt maar dat in de praktijk blijkt dat meisjes eerder toe zijn 
aan de overgang naar groep 3 dan jongens. De overige tien zeiden dat het wel een rol 
speelt en gaven als toelichting dat meisjes eerder toe zijn aan de overgang naar groep 
3 en daarom iets vaker ‘vervroegd’ door kunnen stromen naar groep 3. 
De antwoorden op de vraag of scholen in hun schoolgids informatie opnamen over 
de overgang van groep 2 naar 3, en in het bijzonder of er iets specifieks vermeld werd 
over leerlingen met een geboortedatum tussen 1 oktober en 1 januari, gaven een 
antwoord op de vraag of er voldaan wordt aan de informatiebehoefte bij ouders. Van 
de vijfendertig respondenten zeiden er zevenentwintig dat er niets in de schoolgids 
is opgenomen over de bevordering van groep 2 naar 3. De overige acht gaven aan dat 
er wel informatie opgenomen is. Aan de respondenten is gevraagd of er in het ken-
nismakingsgesprek met ouders van najaarsleerlingen iets verteld werd over het beleid 
van de school rond de overgang van groep 2 naar 3. Iets meer dan de helft van de 
respondenten, zeventien, gaf aan dat dit onderwerp aan de orde werd gesteld tijdens 
het kennismakingsgesprek. 

Bij vragenlijst B konden de leerkrachten, net als bij vragenlijst A, aanvullende op-
merkingen geven. Negentien respondenten maakten van deze gelegenheid gebruik. 
Na analyse en categorisering van de opmerkingen kon geconstateerd worden dat deze 
opmerkingen onder te brengen waren in dezelfde verdeling (zes categorieën) als bij 
de eerste vragenlijst. Per persoon waren er meer opmerkingen geplaatst die vervol-
gens weer onder verschillende categorieën vielen (zie Figuur 1).
   

Beleid Jammer dat het ministerie promoot dat deze kinderen door moeten stromen 
naar groep 3. Als groep 3 moeten er dan wel heel wat aanpassingen komen. 
Niet ieder jong kind is toe aan lezen en schrijven. Het blijft een moeilijke keuze.

Individuele 
factoren

Jammer dat er alleen cognitief getoetst wordt, een mens bestaat volgens mij 
uit heel wat meer gebieden dan dat alleen.

Eigen school Het wel of niet versneld doorstromen is steeds weer een moeilijke beslissing. 
De laatste jaren hebben we steeds meer vroege lezers in groep 2. Deze 
kinderen zijn vaak nog heel speels en genieten van het vrije spel. Wij bieden 
deze kinderen in de kleutergroep uitdaging op leesgebied in de vorm van eigen 
verhaaltjes maken, je eigen letterwoordenboek maken, enz.

Ouders Tegenwoordig vragen ouders van een kind van september/oktober bij de eerste 
kennismaking al of hun kind over twee jaar naar groep 3 kan gaan!

‘Ze zijn er niet 
aan toe’

Kinderen zijn tegenwoordig vaak al wereldwijzer dan een aantal jaren geleden. 
Dit komt met name door vele soorten kinderopvang, tv en computer. Of dit voor 
de emotionele ontwikkeling altijd positief is, vraag ik mij af. Rust is in mijn ogen 
ook nog een hele belangrijke factor in de ontwikkeling van de kinderen. In deze 
discussie merk ik dat de nadruk steeds meer komt te liggen op de cognitieve 
ontwikkeling van de kleuters. Het kennen van letters, vaak al bij binnenkomst 
in groep 1 is reden om te denken dat deze kinderen ‘snel’ door moeten. Waar is 
de tijd gebleven dat we het met z’n allen belangrijk vonden dat kleuters alle tijd 
en ruimte kregen om zich harmonieus te ontwikkelen?

Figuur 1   Voorbeelden van geplaatste opmerkingen per categorie
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4 Conclusies en discussie

De najaarsleerling maakt de gemoederen los. Uit onderhavig veldonderzoek waar-
over wij hier rapporteerden, blijkt dat ruim de helft van de responderende leer-
krachten de overgang van groep 2 naar 3 van deze leerlingen een heikele kwestie 
vindt. De vraag naar welk beleid er omtrent najaarsleerlingen gehanteerd werd, 
leverde een duidelijk resultaat op. Van de ruim honderd respondenten gaf onge-
veer de helft aan de 1 oktobergrens te hanteren. Zevenendertig procent gaf aan de 
1 januarigrens te hanteren. De rest gaf aan dat er geen beleid op school was, dan 
wel dat een andere grens werd gehanteerd. Van ongeveer de helft van alle najaars-
leerlingen uit dit onderzoek was overigens de verwachting dat ze over zouden gaan 
naar groep 3. Individuele factoren van de leerling worden het vaakst genoemd als 
doorslaggevend criterium bij de beslissing een leerling wel of niet over te laten gaan 
naar groep 3. Hierbij noemden respondenten vooral de sociaal-emotionele ontwik-
keling, dan wel het ‘er nog niet aan toe zijn’ van de leerling.

Het geboortemaandeffect is al vaker onderwerp van onderzoek geweest. In Neder-
land heeft Doornbos (1973) veel onderzoek gedaan naar dit verschijnsel. Hij pleitte 
voor terughoudendheid als het op doubleren aankomt, zeker op jonge leeftijd. Voor-
winden (2010) publiceerde in het Onderwijsblad een bijdrage over de voorsprong 
die herfstleerlingen zouden hebben omdat ze een lange (ruim tweeënhalf jaar) 
kleuterperiode gehad hebben. Voorwinden verwees naar onderzoek van Dudink 
(2010) waarin aangetoond werd dat leerlingen die geboren zijn in het laatste kwar-
taal van een kalenderjaar minder vaak bleven zitten. Voorwinden zei er niet bij dat 
dit ook zou kunnen komen omdat deze leerlingen nu al de oudsten zijn van de klas 
en bij een doublure wel een flink stuk ouder zouden zijn dan hun klasgenoten. Een 
najaarsleerling die tweeënhalf jaar gekleuterd heeft en in een later stadium ook nog 
eens blijft zitten, zou dan negen en driekwart jaar op de basisschool vertoeven. 

Roeleveld en Van der Veen (2007) hebben naar kleuterbouwverlenging in het alge-
meen gekeken en concludeerden dat een herhaling van groep 2 slechts op de korte 
termijn effect heeft: deze leerlingen scoorden beter op de Cito-toets Taal voor Kleu-

ters en sociaal-emotioneel leken de leerlingen beter te functioneren. Dit positieve ef-
fect van de kleuterbouwverlenging verdween echter vrij snel, er leek sprake te zijn 
van een uitdoving van het effect van de kleuterbouwverlenging op de onderwijs-
prestaties. Of van dit verschijnsel ook sprake was bij de najaarsleerlingen is echter 
niet onderzocht en dit onderwerp zal in onze volgende studie centraal staan. 

De Inspectie van het Onderwijs (2011) definieert dat er sprake is van een verlengde 
kleuterperiode als leerlingen op 1 oktober in groep 3 zitten en zeven jaar of ouder 
zijn, waarbij ze stelt niet met een (expliciete) januarigrens te werken. De inspec-
tie schrijft het volgende: ‘In lijn met de Wet op het primair onderwijs verwacht de 
inspectie van scholen dat ze leerlingen in acht jaar basisschool zoveel mogelijk een 
ononderbroken ontwikkeling laten doormaken.’ Wat precies bedoeld wordt met acht 
jaar blijft vooralsnog onduidelijk. Alleen als een ‘jaar’ wordt opgevat als kalender-

Individuele factoren van de leerling worden het vaakst genoemd als doorslaggevend 
criterium bij de beslissing een leerling wel of niet over te laten gaan naar groep 3
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jaar is het mogelijk binnen acht jaar de basisschool te doorlopen en dit impliceert 
dan dat een 1 januarigrens gehanteerd wordt. Het is duidelijk dat de maand waarin 
een leerling geboren wordt hoe dan ook van invloed is op zijn of haar schoolloop-
baan. De najaarsleerling heeft ofwel een relatief lange (acht en driekwart jaar) of-
wel een relatief korte (zeven en driekwart jaar) basisschoolloopbaan, als het verder 
ononderbroken de groepen doorloopt. 

Uit de bevindingen van ons onderzoek vloeien verschillende vragen voort. Is het 
werkelijk zo dat een najaarsleerling profiteert van het ‘extra’ onderwijs dat hij 
krijgt in de kleuterbouw? Profiteren zij van het lagere tempo waarin ze de aan-
vangsperiode van het basisonderwijs doorlopen? (Goorhuis-Brouwer, 2006, 2010). 
Hoe vergaat het najaarsleerlingen op de basisschool? Zou het kunnen zijn dat zij 
juist goed af zijn wanneer zij ‘versneld’ in plaats van ‘vertraagd’ naar groep 3 gaan 
omdat ze dan meer worden uitgedaagd? (Vernooy, 2005). Zijn leerkrachten wel vol-
doende opgeleid om adequaat om te gaan met individuele verschillen in de klas en 
maakt doubleren het werk voor de leerkracht wellicht eenvoudiger omdat bestaan-
de verschillen kleiner worden (Juchtmans, Belfi & De Fraine, 2011) en verdient 
Doornbos’ oproep ‘Opstaan tegen zittenblijven’ (1973) opnieuw de volle aandacht?
Deze vragen verdienen in vervolgonderzoek nadere bestudering.
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