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1 INLEIDING 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het tegengaan van onderpresteren en 

daarnaast voor de herkenning en begeleiding van leerlingen die onderpresteren. 

Onderpresteren wordt door de Onderwijsraad (2007) als volgt gedefinieerd: “Op diverse 

momenten in de schoolloopbaan is er een discrepantie tussen de verwachting van de leraar en 

het feitelijk presteren”. In feite laat de leerling niet zien wat hij of zij kan. Onderpresteren komt 

vooral veel voor bij hoogbegaafde leerlingen: 30% van de leerlingen met een IQ van 130 en 

60% van de leerlingen met een IQ vanaf 150. Hoe hoger het IQ hoe meer leerlingen 

onderpresteren (Brief aan de Tweede Kamer, OCW) 

Ook is er steeds meer aandacht voor onbenut talent en talentontwikkeling. In het bijzonder bij 

hoogbegaafde leerlingen. Bij onderbenutting wordt de mogelijkheid benadrukt die de leerling 

zou kunnen hebben om talenten/begaafdheden tot uiting te laten komen. Mulder, Roeleveld en 

Vierke (2007) geven aan dat het er bij onderbenutting om gaat dat ‘er niet wordt uitgehaald wat 

erin zit’. Dat kan het geval zijn bij zeer talentvolle leerlingen, maar ook bij leerlingen met een 

lager prestatieniveau. Om onderbenutting te kunnen meten, gebruiken zij de discrepantie 

tussen potenties (intellectueel vermogen) en niveau van schoolprestaties. Onderpresteren is het 

feitelijk niet presteren, de prestatie ten opzichte van het potentieel van de leerling, dus wat hij 

geacht wordt te kunnen.  

 

Het voorkomen van onderbenutting en onderpresteren heeft een maatschappelijk belang. Het 

zo goed mogelijk ontwikkelen en benutten van talent is nodig om de Nederlandse 

kennissamenleving optimaal te laten functioneren. Dat vertaalt zich onder meer in de behoefte 

om: 

- ervoor te zorgen dat meer leerlingen de weg naar het hoger onderwijs vinden; 

- alle leerlingen, die hun cognitieve talenten niet volledig benutten, te stimuleren dit wel te 

doen, 

- te voorkomen dat leerlingen hun schoolloopbaan voortijdig afbreken. 

 

Op individueel niveau leidt het niet aanspreken van talent tot demotivatie en mogelijk tot 

schooluitval. Het benutten van talent is nodig om een optimale positie in de maatschappij te 

verwerven, maar óók om simpelweg lekker in je vel te zitten. 

 

Bij het voorkomen van onderbenutting en onderpresteren speelt het onderwijs een centrale rol. 

Het is de vraag of het onderwijssysteem in Nederland haar talenten voldoende identificeert en 

ze voldoende kansen biedt. Als het talent van leerlingen onvoldoende wordt herkend, kan dit 

leiden tot een achterstand of onvolledige ontplooiing van de vermogens. Naderhand kan dit niet 

meer of slechts met grote moeite nog worden ingelopen. Onderbenutting doet zich vooral veel 

voor in het primair onderwijs, maar komt ook voor in het voortgezet onderwijs. Extra aandacht 

voor (cognitief) talent kan onderpresteren tegengaan en de basis leggen voor een betere 

benutting ervan in beide onderwijssectoren. 

 

De hypothese voor dit onderzoek is dat leraren onderbenutting en onderpresteren bij leerlingen 

nog te weinig herkennen, en er dus niet adequaat op kunnen reageren. 
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2 ONDERZOEKSOPZET 

2.1 Context 

KPC Groep wil een bijdrage leveren aan talentontwikkeling en het tegengaan van 

onderpresteren van leerlingen, onderadvisering door docenten, onderbenutting van talent. 

Daartoe doet zij een driejarig onderzoek. Het hier gepresenteerde onderzoek is een onderdeel 

van dit grote project en richt zich op een inventarisatie van de kennis die leraren in huis hebben. 

 

2.2 Onderzoeksvraag 

In welke mate voelen docenten in het VO zich (handelings)bekwaam om onderpresterende 

leerlingen te signaleren en te begeleiden? 

 

Deelvragen zijn: 

1 Zijn docenten op de hoogte van het fenomeen onderpresteren (zijn ze zich dit bewust en 

kunnen ze het herkennen)? 

2 Achten de docenten zichzelf in staat om onderpresterende leerlingen te signaleren? 

3 Achten docenten zichzelf handelingsbekwaam om onderpresterende hoogbegaafde 

leerlingen te begeleiden? 

 

2.3 Methode 

In 2009 is een vragenlijst ‘Onderpresteren’ ontwikkeld. In totaal bestond de vragenlijst uit 26 

vragen. De vragenlijst bestond uit twee delen: onderpresteren en hoogbegaafdheid.  

 

Het onderdeel onderpresteren bevatte vragen naar de volgende elementen: 

- kenmerken van onderpresteren; 

- herkenning en ervaring met onderpresteren; 

- mogelijkheden voor ondersteuning van onderpresteerders die de school biedt; 

- eigen competenties van de leraar. 

 

Aangezien onderpresteren veel voorkomt bij hoogbegaafden, is er in de vragenlijst ook 

specifieke aandacht voor hoogbegaafdheid en excelleren. De volgende onderdelen werden 

bevraagd: 

- kenmerken van hoogbegaafdheid; 

- herkenning en ervaring met hoogbegaafdheid; 

- mogelijkheden voor ondersteuning van hoogbegaafden die de school biedt; 

- eigen competenties van de leraar; 

- mogelijkheden om op school te kunnen excelleren. 

 

Een aantal vragen bevatte stellingen die werden beantwoord op een 5-puntsschaal van 

helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens. De vragen naar de eigen competentie of 

bekwaamheden werden met ja, nee of weet niet beantwoord. 

  

Voordat de vragenlijst werd afgenomen werd zij voorgelegd aan een expert, te weten L. 

Hoogeveen van CBO. Na de verwerking van de aanvullingen werd de vragenlijst voorgelegd 

aan de pilotscholen.  

 

Binnen het project is een zestal scholen gevraagd om de vragenlijst ‘Onderpresteren’ te laten 

invullen door de docenten in de havo-vwo-teams. De pilot-scholen staan verspreid over het 

land. In totaal werd de vragenlijst verspreid onder 73 docenten. De scholen zijn geselecteerd 

aan de hand van bestaande contacten met KPC groep. De vragenlijst werd digitaal aangeleverd 

en kon digitaal worden verzonden.  
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De docenten kregen drie weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. De gegevens werden in de 

periode daarna door KPC Groep verwerkt in SPSS.  

 

2.4 Respons 

Van de zes deelnemende scholen hebben in totaal 24 docenten de vragenlijst ingevuld. Dat is 

een respons van 32%. Tweederde van de respondenten (67%) werkt zowel met havo- als met 

vwo-leerlingen. Een kwart van de respondenten (25%) werkt op het vwo en een klein deel op de 

havo (8%). 
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3 BEVINDINGEN 

3.1 Algemeen 

In dit deel van de rapportage worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.  

 

3.2 Onderpresteren 

De eerste vragen gaan over of de docenten op de hoogte zijn van het fenomeen 

onderpresteren. Dit is uitgesplitst in vragen over of ze zich bewust zijn van onderpresteren en of 

ze het herkennen. 

 

3.2.1 Kenmerken 

Onderpresterende leerlingen hebben een aantal kenmerken. Aan de respondenten is gevraagd 

waaraan zij onderpresterende leerlingen herkennen (tabel 1). 

 

Tabel 1: Stellingen rond onderpresterende leerlingen  

 ja nee weet niet 

 N % N % N % 

Deze kinderen hebben een slecht 

geheugen waardoor zij minder presteren. 

 

0 0% 22 88% 3 12% 

Deze kinderen presteren 

(verhoudingsgewijs) goed. 

 

9 36% 15 60% 1 4% 

De prestaties van onderpresteerders 

liggen in een neergaande lijn. 

 

15 60% 2 8% 8 32% 

Veel onderpresteerders kunnen goed 

automatiseren. 

 

10 40% 8 32% 7 28% 

Onderpresterende leerlingen zijn snel 

afgeleid en handelen vaak impulsief. 

 

13 52% 5 20% 7 28% 

Onderpresteerders maken veel onnodige 

fouten in werk dat beneden hun niveau is. 

 

19 76% 1 4% 5 20% 

Onderpresterende leerlingen komen het 

best tot hun recht in groepswerk en in 

normale leersituaties. 

0 0% 18 72% 7 28% 

 

Volgens de respondenten herkennen ze onderpresteerders vooral aan het feit dat ze snel 

afgeleid zijn (52%) en omdat ze veel onnodige fouten in hun werk maken (76%). Duidelijk 

daarbij is het dat het onderpresteren op zich, volgens de respondenten, niet wordt veroorzaakt 

door een slecht geheugen van de leerlingen (88%). Of onderpresteerders goed kunnen 

automatiseren, daarover zijn de meningen verdeeld. Meer dan de helft van de respondenten 

geeft aan dat de prestaties van deze leerlingen een neerwaartse lijn vertonen. Uit deze 

antwoorden blijkt dat het leerproces voor onderpresteerders niet optimaal verloopt. Daarnaast 

geven de respondenten aan dat onderpresteerders minder goed functioneren bij groepswerk en 

in normale leersituaties (72%). 
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Herkenning 

Aan de respondenten is een aantal stellingen voorgelegd over onderpresterende leerlingen en 

de kennisbehoefte van de respondenten rond onderpresteren. Gevraagd is of de respondenten 

bij onderstaande stellingen wilden aangeven in hoeverre ze het hier helemaal niet mee eens, 

niet mee eens, neutraal, mee eens of helemaal mee eens waren. Tabel 2 geeft de antwoorden 

weer. 

 

Tabel 2: Stellingen rond onderpresterende leerlingen  

 helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

neutraal mee eens helemaal 

mee eens 

 N % N % N % N % N % 

Ik weet dat onderpresterende 

leerlingen niet alles laten zien wat 

ze kunnen. 

 

0 0% 0 0% 0 0% 9 36% 16 64% 

Ik weet ook dat alle leerlingen 

kunnen onderpresteren. 

 

0 0% 1 4% 2 8% 11 46% 10 42% 

Ik weet waar ik de materialen kan 

vinden om onderpresterende 

leerlingen te begeleiden. 

 

1 4% 10 40% 11 44% 2 8% 1 4% 

Ik zou meer willen weten over 

onderpresterende kinderen. 

 

0 0% 0 0% 3 12% 16 64% 6 24% 

Ik zou meer willen weten over het 

signaleren/herkennen van 

onderpresterende kinderen. 

 

0 0% 0 0% 2 8% 16 64% 7 28% 

Ik zou meer willen weten over de 

begeleiding van onderpresterende 

kinderen. 

0 0% 0 0% 1 4% 13 52% 11 44% 

 

Alle docenten zijn zich bewust dat niet alle leerlingen laten zien wat ze kunnen. Ook beseft bijna 

90% van de respondenten dat alle leerlingen kunnen onderpresteren. Respondenten hebben 

soms zelf signalen aangegeven waaraan onderpresteerders zijn te herkennen. Deze signalen 

zijn opgenomen in bijlage 1. 

Ongeveer 90% de respondenten zou over meer kennis over onderpresterende leerlingen willen 

beschikken. Daarbij wordt de behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van ‘het 

herkennen van signalen van onderpresteerders’ (92%) en op het gebied van de begeleiding 

(96%) expliciet benoemd. Opvallend is dat bijna de helft van de respondenten niet weet waar zij 

passend leermateriaal kan vinden.  

 

Om een beeld te krijgen of de docenten zichzelf in staat achten om onderpresterende leerlingen 

te signaleren, zijn twee stellingen voorgelegd. Bij de stellingen is gevraagd in hoeverre de 

respondenten het eens zijn met de stellingen over het signaleren van onderpresteerders. 
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Tabel 3: Stellingen rond onderpresterende leerlingen  

 helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

neutraal mee eens helemaal 

mee eens 

 N % N % N % N % N % 

Als ik een onderpresterende 

leerling signaleer, voel ik me in 

staat om op tijd een deskundige in 

te schakelen. 

 

7 30% 8 35% 6 26% 2 9% 7 30% 

Ik heb wel eens een 

onderpresterende leerling in de 

klas gehad. 

0 0% 1 4% 9 39% 13 57% 0 0% 

 

Bij het signaleren van een onderpresterende leerling heeft 65% van de respondenten het 

gevoel dat zij niet in staat zijn om op tijd een deskundige in te schakelen. Toch heeft meer dan 

de helft van de respondenten (57%) heeft een onderpresterende leerling in de klas gehad. Er 

lijkt hier sprake van een discrepantie. Hoewel een meerderheid van de respondenten 

onderpresterende leerlingen herkent, krijgen deze leerlingen niet altijd de deskundige hulp die 

ze nodig hebben. 

 

Er blijkt dus een grote behoefte te bestaan aan deskundigheidsbevordering op het gebied van 

onderpresteren.  

 

3.2.2 Competenties van leraren 

Tabel 4 geeft een overzicht van de manieren waarop onderpresterende leerlingen begeleid 

zouden moeten worden. 

 

Tabel 4: Op welke manieren dienen onderpresterende leerlingen te worden begeleid? 

 ja nee weet niet 

 N % N % N % 

Door basisvoorwaarden te scheppen (veiligheid, 

autonomie), zodat de leerling weer gemotiveerd 

kan worden 

 

16 70% 1 4% 6 26% 

Door zelf (als docent ) ‘het onderpresteren’ te 

erkennen  

 

22 96% 0 0% 1 4% 

Door de instructie van deze leerling heel duidelijk 

te geven en tot in detail uit te leggen 

 

3 14% 17 77% 2 9% 

Door de instructie van deze leerling te beperken 

tot een minimum. 

 

9 39% 9 39% 5 22% 

Door de leerstof van de leerling op basis van 

toetsen, in te dikken en te verrijken 

 

19 86% 1 5% 2 9% 

Door de leerstof op basis van leerstofdifferentiatie 

aan te passen 

 

 

17 74% 4 17% 2 9% 
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 ja nee weet niet 

 N % N % N % 

Door geen vervangende lesstof aan te bieden 

 

0 0% 16 76% 5 24% 

Door de leerling de ruimte te geven om, onder 

begeleiding, zijn doelen zelf te kunnen nastreven. 

 

19 83% 2 9% 2 9% 

Door met de ouders te gaan praten 16 73% 4 18% 2 9% 

 

Voorwaarde voor het begin van een goede begeleiding is allereerst dat de docent het 

onderpresteren erkent (96%). 

70% van de respondenten onderschrijft de idee dat voor onderpresteerders een goed 

leerklimaat gewenst is. Daarnaast hebben onderpresteerders een bepaalde aanpak nodig. De 

leerstof kan worden ingedikt en verrijkt (86% van de respondenten) en zal gedifferentieerd 

moeten worden aangeboden (74% van de respondenten) De didactische aanpak vraagt om 

maatwerk. Leerlingen hebben ruimte nodig om eigen leerdoelen te kunnen nastreven en de 

instructie vraagt om aanpassing aan de behoefte: niet teveel in detail (77%), maar ook geen 

minimale instructie (39%). Ten slotte wordt het contact met de ouders door 73% van de 

docenten als belangrijk ervaren. 

 

Om een beeld te krijgen of de docenten zichzelf handelingsbekwaam achten om 

onderpresterende leerlingen te begeleiden, is gevraagd om aan de hand van een aantal 

stellingen aan te geven waar de eigen kundigheid en onzekerheid ligt ten aanzien van 

onderpresterende leerlingen (tabel 5). 

 

Tabel 5: Ik kan als docent… 

 helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

neutraal mee 

eens 

helemaal 

mee 

eens 

 N % N % N % N % N % 

Ik voel me in staat en toegerust om 

een goed onderbouwd gesprek te 

voeren met ouders over mogelijke 

signalen van onderpresteren bij hun 

kind. 

 

1 4% 1 4% 8 35% 11 48% 2 9% 

Ik voel me in staat en toegerust om 

ouders te woord te staan die zelf 

beweren dat hun kind onderpresteert. 

 

1 4% 1 4% 8 35% 11 48% 2 9% 

Ik zou geschoold willen worden in het 

gebruiken van de juiste materialen. 

 

0 0% 0 0% 3 13% 14 61% 6 26% 

Ik zou geschoold willen worden in het 

omgaan met onderpresterende 

leerlingen. 

 

0 0% 1 4% 3 13% 13 57% 6 26% 

Ik zou geschoold willen worden in het 

omgaan met ouders van 

onderpresterende kinderen. 

0 0% 5 22% 6 26% 10 43% 2 9% 
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Meer dan de helft van de respondenten voelt zich in staat en toegerust om een goed 

onderbouwd gesprek te voeren met ouders over het onderpresteren van hun kind (57%). Ook 

kunnen zij het gesprek aangaan met ouders die beweren een onderpresterend kind te hebben. 

 

Toch is er wel een duidelijke behoefte aan scholing omtrent het gebruik van de juiste materialen 

bij onderpresteerders (87%), de begeleiding van onderpresteerders (83%) en het omgaan met 

ouders van onderpresterende kinderen (resp. 61% en 43%). 

 

3.3 Hoogbegaafdheid 

Onderpresteren komt veel voor bij (hoog)begaafde leerlingen, daarom is deze categorie 

leerlingen apart opgenomen in deze vragenlijst. Bij (hoog)begaafde kinderen is er sprake van 

(potentieel) hoge intellectuele capaciteiten (bijvoorbeeld gemeten door een IQ-test), groot 

creatief denkvermogen en motivatie.  

 

Kenmerken 

Hoogbegaafde kinderen vertonen als leerling bepaalde kenmerken. Al eerder constateerden we 

dat onder de groep hoogbegaafde leerlingen relatief veel onderpresteerder voorkomen. In tabel 

6 wordt beschreven welke kenmerken de respondenten aangeven van hoogbegaafde 

onderpresteerders. 

 

Tabel 6: Kenmerken van hoogbegaafde kinderen 

 ja nee weet niet 

 N % N % N % 

Deze kinderen presteren uitzonderlijk goed, 

omdat ze een hoog IQ hebben. 

 

8 35% 11 48% 4 17% 

Zij zullen hun ‘hoogbegaafdheid’ vanzelf laten 

zien. 

 

2 9% 18 78% 3 13% 

Zij hebben meer discipline nodig dan andere 

kinderen. 

 

7 30% 8 35% 8 35% 

Deze kinderen vallen niet altijd op omdat ze zich 

heel goed kunnen aanpassen, zij presteren dus 

gemiddeld. 

 

17 74% 2 9% 4 17% 

Ze zijn sociaal niet vaardig. 

 

5 23% 10 45% 7 32% 

Ze maken zelden fouten. 

 

0 0% 19 86% 3 14% 

Ze zijn (zelf)kritisch. 

 

8 36% 8 36% 6 27% 

Ze stellen diepgaande vragen. 

 

17 74% 3 13% 3 13% 

Ze hebben weinig begeleiding van de leerkracht 

nodig. 

 

4 17% 17 74% 2 9% 

Ze kunnen zich goed concentreren. 

 

5 22% 12 52% 6 26% 

Ze moeten voortdurend door anderen worden 

uitgedaagd om iets te presteren. 

 

6 27% 10 45% 6 27% 
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 ja nee weet niet 

 N % N % N % 

Ze beseffen niet dat ze anders zijn, tenzij 

iemand ze dat vertelt. 

2 9% 16 70% 5 22% 

 

Opvallend is dat de meeste respondenten (74%) van mening zijn dat hoogbegaafden zich in de 

onderwijssituatie aanpassen en dus niet altijd uitermate goed presteren. Daarbij is 70% van de 

respondenten er van overtuigd dat de kinderen zelf weten dat ze anders zijn. Toch zegt 78% 

van de respondenten dat hoogbegaafdheid niet vanzelf zichtbaar wordt. Dus ondanks dat men 

denkt dat kinderen weten dat ze anders zijn, wordt dit in het onderwijs niet vanzelf zichtbaar. 

  

Wel ziet een meerderheid van de respondenten (74%) dat hoogbegaafde leerlingen diepgaande 

vragen stelt, dat hoogbegaafde leerlingen begeleiding nodig hebben en constateert men een 

gebrek aan concentratie (52%). 

 

Ten slotte is opmerkelijk dat bij deze vragen erg vaak de categorie ‘weet niet’ is ingevuld. 

Mogelijk zijn respondenten onzeker op het gebied van de herkenning van hoogbegaafde 

onderpresteerders. 

 

Herkenning van hoogbegaafde onderpresterende leerlingen 

In tabel 7 worden uit de literatuur gedestilleerde kenmerken van hoogbegaafde 

onderpresterende leerlingen opgesomd. Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre zij deze 

kenmerken van toepassing vinden voor hoogbegaafde onderpresterende leerlingen. 

 

Tabel 7: Waaraan kunt u onderpresterende hoogbegaafde leerlingen herkennen? 

 ja nee weet niet 

 N % N % N % 

Deze leerlingen maken hun werk altijd op het laatste 

moment. 

 

9 39% 5 22% 9 39% 

Deze leerlingen werken enthousiast voor hun passies. 

 

14 61% 4 17% 5 22% 

Deze leerlingen nemen graag risico’s. 

 

7 30% 3 13% 13 57% 

Deze leerlingen werken zonder behoefte aan 

bevestiging. 

 

0 0% 18 78% 5 22% 

Deze leerlingen kunnen veel behoefte aan bevestiging 

hebben. 

 

18 78% 0 0% 5 22% 

Sommige leerlingen ontwikkelen faalangstig gedrag. 

 

15 65% 0 0% 8 35% 

Deze leerlingen doen pas iets als ze het echt kunnen. 

 

1 4% 8 35% 14 61% 

Deze leerlingen ‘pieken’ op onverwachte momenten. 

 

15 65% 1 4% 7 30% 

Deze leerlingen zijn wel gemotiveerd, maar niet om te 

presteren. 

8 35% 4 17% 11 48% 
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Docenten zien hoogbegaafde onderpresteerders over het algemeen als leerlingen die wel 

enthousiast werken voor hun passies (61%), behoefte hebben aan bevestiging (78%), 

leerlingen die gemakkelijk faalangst kunnen ontwikkelen (65%) en die ‘pieken’ op onverwachte 

momenten (65%). Opvallend is dat slechts 35% van de docenten aangeeft dat deze leerlingen 

gemotiveerd zijn, alleen niet om te presteren. Ook over het feit of deze leerlingen risico’s nemen 

zijn de meningen verdeeld. 

 

Competenties van leraren 

Vervolgens zijn nog drie stellingen voorgelegd die meer betrekking hebben op de eigen ervaring 

van de respondent met onderpresterende leerlingen (tabel 8). 

 

Tabel 8: Stellingen rond hoogbegaafde leerlingen en de docent 

 helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

neutraal mee eens helemaal 

mee eens 

 N % N % N % N % N % 

Ik voel me in staat om de 

signalen van onderpres-

terende hoogbegaafden te 

interpreteren. 

 

0 0% 5 22% 11 48% 7 30% 0 0% 

Ik voel me in staat om op tijd 

een IB’er of een ortho-

pedagoog in te schakelen. 

 

0 0% 4 17% 7 30% 12 52% 0 0% 

Ik heb wel eens een 

hoogbegaafde leerling in de 

klas gehad. 

0 0% 1 4% 3 13% 7 30% 12 52% 

 

Alle docenten op één na hebben een hoogbegaafde leerling in de klas gehad. Van deze 

docenten voelt slechts 30% zich in staat om signalen van onderpresterende hoogbegaafde 

leerlingen te interpreteren. Echter, 52% van de respondenten voelt zich wel in staat om op tijd 

een begeleider in te schakelen. Wellicht betekent dit dat leraren op het moment dat zij een 

onderpresterende hoogbegaafde leerling signaleren snel hulp inschakelen.  

 

Acties door de school 

De school kan verschillende activiteiten ondernemen voor de hoogbegaafde leerlingen.  

 

Scholen bieden diverse ondersteuningsmogelijkheden. Vaak betreft dit verrijkingsstof of een 

extra programma. 

 

De docenten van de scholen geven aan dat veel leerlingen mogen meedoen aan een extra 

programma zoals een plus klas. Ook krijgen de leerlingen verrijkingsstof aangeboden. In een 

aantal gevallen krijgen de leerlingen en eigen aangepast plan. 

Enkele scholen geven aan dat ze nog een aanbod moeten ontwikkelen. 

 

Naast aanbod kan er ook sprake zijn van een signaleringssysteem. Gevraagd is of een dergelijk 

systeem op de scholen aanwezig is. Meer dan de helft van de respondenten (53%) geeft aan 

dat er een leerlingvolgsysteem is. Ruim een derde van de respondenten (37%) is bezig met een 

signaleringssysteem voor hoogbegaafdheid. 

Tenslotte is de vraag hoe de ouders worden benaderd. Ouders kunnen beweren dat hun kind 

dat hun kind hoogbegaafd is. De vraag aan de respondenten was “Wat doet uw school in dit 
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soort situaties?”. Bijna alle respondenten (95%) geven aan dat met de ouders in gesprek wordt 

gegaan en dat ouders serieus worden genomen. Dat er op scholen nog niet altijd een 

eenduidige aanpak is, wordt duidelijk in tabel 9.  

 

Tabel 9: Activiteiten na signalering hoogbegaafden 

 helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

neutraal mee eens helemaal 

mee eens 

 N % N % N % N % N % 

We nemen contact op met de 

ouders voor een gesprek 

 

3 12% 3 12% 1 4% 0 0% 0 0% 

We gaan de leerling eerst 

zorgvuldig doortesten (Cito, 

signaleringsinstrumenten/testen) 

 

3 12% 0 0% 2 8% 2 8% 0 0% 

We bespreken dit met de IB’er 

en/of de orthopedagoog 

 

2 8% 3 12% 1 4% 0 0% 0 0% 

We laten de leerling testen bij 

een schoolbegeleidingsdienst 

 

0 0% 0 0% 1 4% 2 8% 1 4% 

We maken een persoonlijk 

leerplan voor deze leerling 

 

0 0% 1 4% 2 8% 1 4% 1 4% 

We doen niets en wachten 

totdat de leerling zelf aangeeft 

dat hij zich verveelt 

 

1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

We doen niets 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Deze vragen over de aanpak na signalering zijn slechts door een klein deel van de 

respondenten beantwoord. Gezien deze lage respons kunnen we geen tendensen aantonen. 

 

Excelleren 

Kinderen die excelleren zijn kinderen die uitzonderlijke prestaties leveren. Deze prestaties 

kunnen ook op andere competenties dan de cognitieve vaardigheden betrekking hebben. De 

ruimte die op scholen aanwezig is om te excelleren, was het laatste onderdeel van de 

vragenlijst. 

 

Twee uitspraken over de school en hoogbegaafde leerlingen zijn aan de respondenten 

voorgelegd (tabel 10). 
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Tabel 10:  Hoogbegaafden en de eigen school 

 helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

neutraal mee eens helemaal 

mee eens 

 N % N % N % N % N % 

Op school is ruimte om te 

excelleren door leerlingen. 

 

0 0% 2 9% 7 30% 11 48% 3 13% 

Wij maken geen onderscheid 

tussen hoogbegaafdheid en 

excellentie. 

1 5% 2 9% 8 36% 10 45% 1 5% 

 

Volgens 61% van de respondenten bieden de ondervraagde scholen bieden leerlingen de 

ruimte om te excelleren. De helft van de respondenten onderscheidt hoogbegaafdheid en 

excellentie. Vervolgens werd gevraagd op welke andere terreinen dan het cognitieve leerlingen 

kunnen excelleren (tabel 15). 
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4 SAMENVATTING 

In deze rapportage is verslag gedaan van een vragenlijstonderzoek naar onderpresteren en 

hoogbegaafde onderpresteerders. De belangrijkste conclusie worden hieronder samengevat. 

 

De meeste docenten zijn op de hoogte van het fenomeen ‘onderpresteren’. Volgens de 

respondenten herkennen ze onderpresteerders vooral aan het feit dat ze snel afgeleid zijn, 

omdat ze veel onnodige fouten in hun werk maken, minder functioneren in groepswerk of 

normale leersituaties en de prestaties een neerwaartse lijn vertonen. Duidelijk daarbij is dat 

onderpresteren volgens de respondenten niet wordt veroorzaakt door een slecht geheugen. 

Opvallen hierbij is dat slechts de helft van de respondenten met zekerheid weet aan te geven 

dat zij een onderpresteerder in de klas hebben gehad.  

Echter, het overgrote deel van de respondenten zou meer willen weten over onderpresteerders. 

Zij geven aan vooral behoefte te hebben aan kennis en vaardigheden op het gebied van ‘het 

herkennen van signalen van onderpresteerders’ als ‘het begeleiden van onderpresteerders’. 

Daarmee is de eerste onderzoekvraag naar de bekendheid van onderpresteren positief 

beantwoord. De tweede onderzoeksvraag naar de signalering wordt gedeeltelijk positief 

beantwoord. Hoewel docenten aangeven onderpresteerders te kunnen signaleren op grond van 

een aantal kenmerken, geven zij tevens aan dat zij meer kennis over onderpresteerders zouden 

verwerven. Mogelijk wijst dit op het besef dat er nog een blinde vlek met betrekking tot der 

signalering zou kunnen zijn.  

 

Voor hoogbegaafde onderpresteerders is het beeld met betrekking tot de herkenning van de 

leerlingen afwijkend. Alle docenten op één na hebben een hoogbegaafde leerling in de klas 

gehad. Opvallend is een grote groep respondenten die niet weten of zij deze leerlingen op 

grond van bepaalde kenmerken kunnen herkennen. Van de docenten voelt slechts 30% zich in 

staat om signalen van onderpresterende hoogbegaafde leerlingen te interpreteren. Echter, 52% 

van de respondenten voelt zich wel in staat om op tijd een begeleider in te schakelen. Wellicht 

betekent dit dat leraren op het moment dat zij een onderpresterende hoogbegaafde leerling 

signaleren snel deskundige hulp inschakelen. 

 

De derde onderzoeksvraag betrof de handelingsbekwaamheid van docenten bij onderpresteren 

en hoogbegaafdheid. Of docenten zich handelingsbekwaam op het gebied van onderpresteren 

voelen kon niet rechtstreeks worden beantwoord. Wel is er een duidelijke behoefte aan scholing 

omtrent de begeleiding van hoogbegaafde onderpresteerders, de didactische aanpak en het 

omgaan met ouders van onderpresterende kinderen. 

Voor hoogbegaafdheid hebben veel scholen een ondersteuningsaanbod en/of een 

signaleringssysteem. Of dit betekent dat men dan zelf deze leerlingen niet meer extra begeleidt, 

is niet duidelijk. Opvallend is wel het belang dat wordt gehecht aan het contact met ouders over 

hoogbegaafde leerlingen. Bijna alle docenten nemen ouders serieus en gaan het gesprek met 

de ouders aan. Ook blijken scholen aandacht te hebben voor excellentie. 

 

Hoewel onderpresteren en hoogbegaafdheid hoog op de agenda staan en docenten op de 

hoogte zijn van de algemene problematiek, blijkt uit dit onderzoek dat er nog veel 

onduidelijkheid in en omtrent de eigen situatie bestaat. Met name de signalering en de 

begeleiding van (hoogbegaafde) onderpresteerders zou meer aandacht behoeven.  
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6 BIJLAGE SIGNALEN VOOR ONDERPRESTEREN 

Door de respondenten worden de onderstaande signalen voor onderpresteren genoemd. 

 

- Uit gesprekken/opmerkingen blijkt dat leerling meer weet kan/dan schoolresultaten 

aangeven; leerling heeft vaak werk niet af; leerling maakt vaak onverschillige indruk; 

leerling 'vergeet' voortdurend dingen te doen/in te leveren; leerling presteerde vaak beter 

in verleden; leerling onttrekt zich steeds meer aan school, lijkt ook ouders te ontglippen; 

niet alle kenmerken zijn er altijd bij elke onderpresteerder. 

- Intelligent zijn maar niet volgzaam. Slordig en chaotisch desinteresse, tijdens les. Lagere 

cijfers dan mogelijk. 

- Weinig doen in de les en toch goede cijfers halen -> kunnen dus nog betere cijfers worden 

mondeling de kennis wel bezitten (beantwoording van vragen, opmerkingen), maar dit uit 

zich niet in goede cijfers. 

- Hoge verwachting naar aanleiding van overdracht basisschool en entreetoets, getoonde 

intelligentie in de één op één situatie, bij voldoende uitdaging wel presteren op niveau, 

sociaal gedrag dat te wensen overlaat (afwezig of te nadrukkelijk aanwezig) en dit dan in 

combinatie met elkaar. 

- Verveling, negatief kritisch, afnemende prestaties. 

- Simpel leerwerk slecht scoren; lusteloosheid; humeurig. 

- Verveeld; desinteresse; klagen; andere leerlingen afleiden/aandacht vragen; 

ontevredenheid/ongelukkigheid; zien 'overal' de noodzaak juist net niet van in; reageren 

nauwelijks op slechte cijfers; reageren echter positief op individuele aandacht en 

individuele/persoonlijke uitdagingen als de docent weet wat hen wel bezighoudt. 

- Leerlingen die zich nauwelijks inspannen om prestaties te leveren; nonchalante houding 

met soms tijdens discussies toch ‘prikkelende’ opmerkingen. halen te lage cijfers ten 

aanzien van hun potentiële mogelijkheden (die je intuïtief kunt inschatten. 

- Dat zijn leerlingen die met groepswerk gemiddeld tot goed presteren. Op het moment ze 

zelf aan de bak mogen, voor zichzelf werken het niveau niet behalen wat met het 

groepswerk wel wordt behaald. 

- Gedragsproblemen, schrijfstoornissen, isolement, cijfers blijven tegenvallen. 

- Slechte motivatie, oppervlakkige studiehouding, in de les slim op proefwerken 

tegenvallend, proberen onder opgegeven werk uit te komen, slim maar ongeïnteresseerd, 

niet bereid te oefenen, een zesje is genoeg. 

- Bij een bovengemiddeld intelligentieniveau slecht presteren. Met name het ‘domme’ 

leerwerk wordt niet geleerd of in één keer bij een repetitie. In de klas juist wel bij 

inzichtvraagstukken abstract kunnen meedenken of juist vragen stellen die je zelf niet 

eens bedacht zou hebben. 

- Slechte leerresultaten bij leerling die bekend staat om goede Cito en hoogingeschaald 

schooltype vanuit basisonderwijs. 

- Te weinig concentratie, verveling, uitstellen tot morgen, te weinig uitdaging. 

- Een leerling die slechter presteert dan je zou verwachten op basis van zijn intelligentie. Dit 

kan dan blijken in lessituaties en op momenten dat een leerling uitgedaagd wordt, dan zijn 

de prestaties beter dan bij toetsen en/of makkelijker werk. 

- Te weinig uitdaging, verveling, anderen van het werk houden, klieren, passiviteit nadat in 

eerste instantie actief is begonnen aan het schooljaar, slordig werken. 

- Een onverschillige, ongeïnteresseerde houding - slimme antwoorden op lastige vragen in 

de lessituatie, terwijl het beeld van de slimheid niet wordt bevestigd bij toetsen. die niet 

bevestigd worden. 

- Desinteresse en werk afraffelen. Bij het ene onderwerp heel goed presteren met name bij 

moeilijke opdrachten, bij makkelijke opdrachten juist niet. 

- ‘Lui’, desinteresse tonen, (huis)werk meestal niet gedaan. 
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- Snelle conclusies, in de les intelligentie laten zien, in toetsen niet, goed logisch kunnen 

redeneren maar een gebrek aan parate kennis en een gebrek aan oefening (automatisme) 

Bij onderstaande vragen is er een groot verschil tussen tweede fase en basisvorming. In 

de basisvorming is het lastiger te compacten dan in de tweede fase. De vrijheid voor een 

leerling om keuzes te maken is groter in de tweede fase omdat er minder klassikaal 

gewerkt wordt. De vragen zijn daardoor slecht te beantwoorden. 

- Grote wisseling in cijfers waarbij hogere cijfers voor werken worden gehaald waarvoor niet 

hoeft worden voorbereid. 

 


