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Managementsamenvatting 
 
Hoewel in het huidige voortgezet onderwijs al mogelijkheden zijn 
voor scholen om programma’s aan te bieden aan getalenteerde 
leerlingen, is hier de afgelopen jaren meer aandacht voor 
gekomen. Er zijn verschillende regelingen getroffen waardoor 
scholen hun onderwijs flexibeler kunnen inrichten en meer 
maatwerk kunnen bieden aan individuele of groepen leerlingen, 
waaronder de beleidsregel pilot versneld en/of verrijkt vwo (VVV). 
Deze beleidsregel maakt het mogelijk voor scholen om lesstof uit 
de bovenbouw te verschuiven naar de onderbouw, en daardoor een 
speciaal vijfjarig vwo-programma (versneld vwo) of zesjarig vwo-
programma (verrijkt vwo) te bieden aan groepen getalenteerde 
leerlingen. Hiermee wordt beoogd scholen meer ruimte te bieden 
in de inrichting van hun vwo-onderwijs aan getalenteerde 
leerlingen, zodat deze leerlingen hun talenten optimaal kunnen 
ontdekken en ontwikkelen. 
 
Het ministerie OCW heeft de beleidsregel mogelijk gemaakt vanuit 
de behoefte van scholen om meer aandacht voor getalenteerde 
leerlingen te organiseren, waardoor motivatie van leerlingen 
wordt verhoogd, en verveling en daarmee onderpresteren worden 
tegengegaan. In deze rapportage presenteren we de evaluatie van 
deze beleidsregel. De evaluatie bestrijkt de periode van 2017-2021, 
en bestaat uit een combinatie van kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek: literatuurstudie, interviews stakeholders, 
vragenlijstonderzoek bij schoolleiders, docenten en leerlingen, 
effectmeting bij leerlingen, en casestudy (schoolleiders, docenten, 
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leerlingen en hun ouders). Twintig scholen namen deel aan de 
evaluatie, met in totaal 517 leerlingen. 
 
Opzet en uitvoering verschillend 
Gedurende de pilot (2017-2021) hebben 38 scholen een plan van 
aanpak voor verrijkte/versnelde trajecten ingediend. Dit zijn vaak 
scholen die al ervaring hebben met extra aanbod voor 
getalenteerde vwo-leerlingen. De scholen krijgen binnen de pilot 
ruimte om leerlingen al in de onderbouw te laten starten met 
versnelling en verrijking. De invulling van de trajecten is 
uiteenlopend, en de organisatie en uitvoering is op verschillende 
manieren aangepakt. Met name bij verrijkingsprogramma’s is er 
veel variatie, zo wordt bijvoorbeeld samengewerkt met 
universiteiten.  
De selectieprocedure voor de VVV-programma’s is verschillend 
ingericht. Scholen willen zich vooral een beeld vormen over 
leerprestaties en leerhouding van de leerlingen vanuit 
verschillende bronnen, bijvoorbeeld vanuit het basisonderwijs.  
 
Opbrengsten positief 
Uit de onderzoeksresultaten kunnen we concluderen dat de 
scholen hun weg hebben gevonden in het ontwikkelen van 
versnelde en verrijkte trajecten voor getalenteerde vwo-ers. Er is 
een grote mate van tevredenheid bij alle betrokkenen 
(schoolleiders, docenten, leerlingen en ouders) over de opzet en de 
uitvoering van de programma’s. Het blijkt wel lastig dat 
individuele trajecten niet goed zichtbaar gemaakt kunnen worden 
in roosterprogramma’s, waardoor onduidelijkheden ontstaan voor 
docenten en betrokken leerlingen. Leerlingen weten obstakels op 
dit vlak meestal wel goed op te lossen en daar ook weer van leren.  
 
Vooral met de verrijkte trajecten worden relatief veel leerlingen 
bereikt. We zien dat scholen verrijkte trajecten ook vaker aan een 
bredere groep leerlingen aanbieden, en minder vasthouden aan 
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vooraf opgestelde selectiecriteria. Als het gaat om de kenmerken 
van leerlingen die nodig zijn om een verrijkt of versneld traject te 
kunnen volgen, is het uiteindelijk meer een fingerspitzengefühl, 
dan een perfect lijstje criteria. Leerlingen krijgen de kans om het te 
proberen, en als het niet lukt kunnen ze zonder grote problemen 
weer mee in het regulier onderwijs.  
 
Nog belangrijker is, dat VVV-programma’s een positieve bijdrage 
lijken te leveren aan schoolse motivatie en leerresultaten van 
deelnemende leerlingen. 
Uit de effectmetingen komt namelijk naar voren dat VVV-
leerlingen hogere schoolprestaties behalen dan leerlingen in het 
reguliere vwo. En VVV-leerlingen vervelen zich minder en zijn 
meer gemotiveerd voor school in vergelijking tot de controlegroep. 
Mogelijk is dit een groepseffect, voortkomend uit de voorafgaande 
selectie van VVV-leerlingen. We zien echter ook dat de genoemde 
verschillen consistent zijn bij herhaalde metingen. Daarmee lijkt 
de beleidsregel VVV het beoogde doel te bereiken, namelijk dat 
getalenteerde leerlingen door VVV-trajecten meer uitgedaagd 
worden en zich niet gaan vervelen of gedemotiveerd raken voor 
school.  
Deze conclusies worden ondersteund door de resultaten van de 
vragenlijstonderzoeken en casestudy bij schoolleiders, docenten, 
VVV-leerlingen en hun ouders. De scholen die deelnemen aan de 
regeling willen er dan ook graag mee verder.  
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Inleiding  

In de Brief aan de Tweede Kamer van 10 maart 2014 geeft de 
Staatssecretaris van OCW aan dat er meer aandacht moet uitgaan 
naar het ondersteunen van getalenteerde leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. Het niet herkennen van deze leerlingen kan 
leiden tot verschillende negatieve neveneffecten, op verschillend 
niveau. Eén van de maatregelen die in de Brief wordt 
aangekondigd is aanpassing van de regelgeving rond 
onderwijsduur, zodat scholen voor voortgezet onderwijs een 
versneld programma kunnen aanbieden. De hieruit voortvloeiende 
Beleidsmaatregel pilot versneld vwo en/of verrijkt vwo (VVV) is 
vanaf 2017 ingevoerd en scholen konden tot 2021 instappen in 
deze regeling. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om leerstof 
uit de bovenbouw (profielvakken) aan te bieden aan leerlingen in 
de onderbouw van het vwo. Leerlingen kunnen dan al in het vijfde 
leerjaar eindexamen doen (versneld traject). Ook kan tijd die 
vrijvalt door lesstof gecomprimeerd aan te bieden, ingevuld 
worden met verrijking (verrijkt traject). Daarmee konden vo-
scholen daadwerkelijk hun onderwijs flexibeler gaan inrichten 
voor getalenteerde vwo-leerlingen. Binnen de regeling konden 
scholen zelf bepalen welke leerlingen zij geschikt vonden om deel 
te nemen aan versnelde en verrijkte trajecten. Het Kohnstamm 
Instituut heeft de beleidsregel in opdracht van OCW geëvalueerd. 
De evaluatie betreft ten eerste een beschrijving van de interventies 
en processen die scholen beogen, implementeren en realiseren 
onder invloed van de beleidsmaatregel. Ten tweede brengen we de 
uitkomsten of opbrengsten in kaart van de veranderde processen 
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voor verschillende (typen) belanghebbenden: leerlingen, 
docenten, schoolleiding en ouders.  
 
Kenmerkend voor de regeling is dat scholen zelf kunnen bepalen 
welke leerlingen zij voor VVV-trajecten in aanmerking willen laten 
komen. In de praktijk blijkt het te gaan om een breed scala aan 
talenten. We hebben voor het onderzoek niet in detail 
geanalyseerd hoe VVV-leerlingen in detail gekarakteriseerd 
kunnen worden, en in de rapportage (onder andere in de 
literatuurstudie) wordt de doelgroep soms met verschillende 
termen aangeduid. Echter de focus van het onderzoek ligt op een 
brede groep getalenteerde leerlingen: leerlingen die door de 
scholen geschikt worden bevonden om deel te nemen aan de VVV-
trajecten. 
 
De hoofdvragen voor het onderzoek zijn: 
1) Wat zijn de vooronderstellingen van het beleid van OCW en 

andere stakeholders in beleidsvorming en –implementatie 
(reconstructie en explicitering van de beleidstheorie): zie 
hoofdstuk 1. 

2) Wat zijn de overwegingen en doelen van scholen om deel te 
nemen aan de regeling (reconstructie beleids- en 
praktijktheorie van scholen): zie hoofdstuk 1 

3) Hoe zijn de versnelde en verrijkte programma’s in de 
pilotscholen opgezet (procesevaluatie): zie hoofdstuk 2 

4) Hoe wordt het versnelde en/of verrijkte programma in de 
pilotscholen uitgevoerd en welke knelpunten en 
succesfactoren beïnvloeden de uitvoering (procesevaluatie): 
zie hoofdstuk 2 

5) In hoeverre draagt het versnelde en /of verrijkte programma 
in de pilotscholen bij aan a) talentontwikkeling bij leerlingen 
en aan b) tevredenheid bij betrokken leerlingen, ouders, 
docenten en schoolleiding? (Effectevaluatie; gemeten en 



7 

 

 

gepercipieerde opbrengsten): zie respectievelijk hoofdstuk 3 
en 4 

 
Lopende het onderzoek is een extra onderzoeksvraag toegevoegd, 
vanwege de mogelijke invloed van de coronacrisis op de uitvoering 
en opbrengsten van de VVV-programma’s. Deze onderzoeksvraag 
luidt: 
 
6) In hoeverre heeft corona invloed op motivatie en welbevinden 

van leerlingen die deelnemen aan VVV-trajecten? Zie 
hoofdstuk 5. 
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1 Verkenning 

In dit verkennende hoofdstuk presenteren we drie onderzoeks-
onderdelen. We starten met de literatuurstudie waarin een beeld 
wordt geschetst van de doelgroep waarop de beleidsregel VVV 
gericht is1. In de tweede paragraaf bespreken we de reconstructie 
van de beleidstheorie en maken we inzichtelijk welke 
vooronderstellingen van OCW en andere stakeholders hebben 
geleid tot de pilot VVV. Vervolgens beschrijven we de verkenning 
van de beleids- en praktijktheorie van scholen, waarbij we zowel 
ingaan op de overwegingen en doelen van scholen die deelnemen 
aan de pilot, als overwegingen van scholen die niet deelnemen 
aan de pilot. Dit hoofdstuk adresseert twee onderzoeksvragen:  
1)  Wat zijn de vooronderstellingen van het beleid van OCW en 

andere stakeholders in beleidsvorming en –implementatie?  
2)  Wat zijn de overwegingen en doelen van scholen om deel te 

nemen aan de regeling? 
 
Samenvatting 
(Hoog)begaafdheid wordt in Nederland vaak beschreven aan de 
hand van verschillende persoonlijkheidskenmerken die zich 
verder kunnen ontwikkelen, afhankelijk van kenmerken van de 
                                                             
 
1  De literatuurstudie is beperkt tot de groep (hoog)begaafden, omdat over deze doelgroep inmiddels veel 

bekend is. De doelgroep voor VVV wordt veel breder opgevat en kan door scholen zelf worden 

ingevuld, voor onze beperkte literatuurstudie was dit niet werkbaar. Noties in relatie tot 

(hoog)begaafdheid kunnen voor deze bredere doelgroep wel relevante inzichten bieden. 
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sociale omgeving. Deze combinatie van factoren kan er bij 
(hoog)begaafde leerlingen toe leiden dat er uitzonderlijke 
prestaties ontstaan, maar kan ook oorzaak zijn van 
onderpresteren. Omdat omgevingsfactoren van invloed zijn op de 
ontwikkeling van (hoog)begaafdheid, is het belangrijk dat scholen 
op de behoeften van deze leerlingen inspelen. Op deze manier 
kunnen scholen deze leerlingen helpen hun talenten te ontdekken 
en ontwikkelen, en onderpresteren voorkomen. (Hoog)begaafde 
leerlingen ontwikkelen zich echter allemaal op een andere manier 
en hebben daarom behoefte aan verschillende vormen van 
ondersteuning.  
 
Binnen het huidige primair en voortgezet onderwijs zijn vier 
vormen van programma’s voor (hoog)begaafde leerlingen te 
onderscheiden: programma’s gericht op leerlingen met al 
gebleken talent waarbij het rooster wordt aangepast met 
buitenschoolse lessen; programma’s waarbij leerlingen binnen het 
reguliere rooster een stroom kunnen kiezen met ruimte voor 
ontwikkeling van het talent; programma’s voor brede 
talentontwikkeling waar alle leerlingen aan deel kunnen nemen; 
en individuele programma’s voor talentontwikkeling van 
leerlingen. Op basis van onderzoek zijn verschillende elementen te 
onderscheiden van programma’s die positieve effecten laten zien 
op de ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen: dat zijn onder 
meer vroege signalering, aandacht voor metacognitie, een 
compact en daardoor sneller/verrijkt programma, en 
verschillende kenmerken van de schoolorganisatie, o.a. 
leiderschap en betrokkenheid van leraren. Hoewel deze elementen 
positieve effecten laten zien op de ontwikkeling van 
(hoog)begaafde leerlingen, is duidelijk dat er niet één aanpak 
bestaat die werkt voor alle (hoog)begaafde leerlingen.   
 
In het huidige voortgezet onderwijs zijn er al mogelijkheden voor 
scholen om programma’s aan te bieden aan (hoog)begaafde 
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leerlingen. Er zijn de afgelopen jaren verschillende aanvullende 
regelingen getroffen waardoor scholen hun onderwijs flexibeler 
kunnen inrichten en meer maatwerk kunnen bieden aan 
individuele of groepen leerlingen, waaronder de beleidsregel pilot 
versneld en/of verrijkt vwo. Deze beleidsregel maakt het mogelijk 
voor scholen om een speciaal vijfjarig vwo-programma (versneld 
vwo) of zesjarig vwo-programma (verrijkt vwo) te bieden aan 
groepen getalenteerde leerlingen. Hiermee wordt beoogd scholen 
meer ruimte te bieden in de inrichting van hun vwo-onderwijs aan 
getalenteerde leerlingen, zodat deze leerlingen hun talenten 
optimaal kunnen ontdekken en ontwikkelen. 
 
Het ministerie OCW heeft de beleidsregel mogelijk gemaakt vanuit 
de behoefte van scholen om meer aandacht voor getalenteerde 
leerlingen te organiseren, waardoor verveling en daarmee 
onderpresteren wordt tegengegaan.  
De beleidsregel is gericht op getalenteerde leerlingen in het vwo. 
Talent wordt hierbij breed opgevat, het gaat niet alleen om 
intelligentie van leerlingen, maar om het vermogen om uit te 
blinken in een of meer vakken of vaardigheden op cognitief, 
praktisch, technisch, creatief of sociaal gebied. Uitgangspunt van 
de beleidsregel is dat scholen meer flexibiliteit nodig hebben om 
maatwerk te kunnen leveren aan excellente leerlingen. De crux van 
de regeling zit in de mogelijkheid om te schuiven met de lesstof 
van bovenbouw naar onderbouw. Verder mogen scholen zelf 
bepalen hoe zij gebruik maken van de regeling. Scholen konden tot 
2021 instappen in deze regeling. 
 
Voor scholen die deelnemen aan de pilot zijn vooral 
leerlinggerichte doelen leidend. Voor zowel de versnelde als de 
verrijkte programma’s gaat het hierbij om het vergroten van 
keuzemogelijkheden voor getalenteerde vwo-leerlingen en het 
verhogen van motivatie van deze leerlingen. Volgens schoolleiders 
is de doelgroep voor VVV breed, het gaat om (hoog)begaafde 
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leerlingen, gymnasiasten en vwo-ers, die meer aankunnen, iets 
extra’s nodig hebben, getalenteerd zijn, en leerlingen die zich 
vervelen en vastlopen. Versnelde programma’s worden vooral 
geschikt gevonden voor getalenteerde en gedisciplineerde 
leerlingen. Verrijkte programma’s worden door schoolleiders voor 
een brede groep van leerlingen geschikt geacht.  
 
Niet alle scholen hebben behoefte aan de beleidsregel VVV. De 
schoolleiders van scholen die zich niet hebben aangemeld voor 
deelname aan de pilot willen vooral graag meer ruimte om 
maatwerk te bieden aan leerlingen, passend bij de pedagogisch-
didactische visie van de school, zonder verdere inkadering. 

1.1 Literatuuronderzoek 

In de eerste fase van het onderzoek is een literatuurstudie 
uitgevoerd naar het begrip (hoog)begaafdheid van leerlingen in 
het voortgezet onderwijs2. Met behulp van de resultaten uit de 
literatuurstudie zijn instrumenten voor het onderzoek ontwikkeld, 
zoals interviewleidraden en vragenlijsten, en is een 
interpretatiekader verkregen voor de uitkomsten van de evaluatie. 
We gaan in dit hoofdstuk in op de definiëring van de doelgroep, 
welke behoeften deze leerlingen hebben, hoe scholen inspelen op 
deze behoeften, en welke (nieuwe) mogelijkheden scholen hebben 
op dit terrein binnen bestaande wetgeving. De bronnen voor de 
literatuurstudie zijn in de laatste fase van het onderzoek nog 
aangevuld met recente bronnen. 
 
Definiëring van de doelgroep 
(Hoog)begaafdheid is geen eenduidig begrip en niet alleen te 
definiëren op basis van een IQ-score: er zijn verschillende 

                                                             
 
2  Zie bijlage 1: Aanpak van de literatuurstudie 
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aspecten van (hoog)begaafdheid, het komt voor in verschillende 
gradaties en komt op verschillende manieren tot uiting. 
(Hoog)begaafdheid wordt in Nederland vaak beschreven aan de 
hand van verschillende persoonlijkheidskenmerken 
(aanlegfactoren) die zich verder kunnen ontwikkelen afhankelijk 
van kenmerken van de sociale omgeving (omgevingsfactoren). Er 
zijn door de decennia heen meerdere modellen ontwikkeld die van 
invloed zijn op hoe (hoog)begaafdheid wordt gedefinieerd. 
 
Renzulli. Nadat longitudinaal onderzoek naar intelligentie in het 
begin van de twintigste eeuw liet zien dat een hoge intelligentie 
geen garantie is voor succes, kwam steeds meer aandacht voor de 
invloed van persoonlijkheid en omgeving op de ontwikkeling van 
een individu. Renzulli (1978) heeft een model ontwikkeld waarin 
drie persoonlijkheidseigenschappen staan beschreven die 
kenmerkend zijn voor (hoog)begaafden. Volgens dit model zijn – 
naast hoge intellectuele capaciteiten – ook een sterke motivatie 
om een taak te volbrengen en het vermogen om op creatieve 
manier oplossingen voor problemen te bedenken kenmerkende 
eigenschappen van (hoog)begaafden. 
 
Mönks. Wanneer deze drie persoonlijkheidskenmerken aanwezig 
zijn, is dit echter nog geen garantie dat (hoog)begaafdheid 
succesvol tot ontwikkeling komt. In het model van Mönks (1984) 
wordt daarom het belang van interactie met de sociale omgeving 
benadrukt, met name een goede interactie met het gezin, de 
school en leeftijdsgenoten is volgens dit model belangrijk. Pas bij 
een goed samenspel van de aanlegfactoren (intellectuele 
capaciteiten, motivatie, creativiteit) en omgevingsfactoren (gezin, 
school, leeftijdsgenoten) kan (hoog)begaafdheid zich ontwikkelen 
en kunnen talenten zichtbaar worden. 
 
Gagné. Voortbouwend op het model van Renzulli en Mönks, heeft 
ook Gagné (2012) een model voor (hoog)begaafdheid ontwikkeld. 
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In dit model is onderscheid gemaakt tussen een gave, iets wat van 
nature aanwezig is, en talent, iets wat ontwikkeld wordt door te 
doen. Volgens Gagné zijn er drie factoren van invloed bij het 
omzetten van een gave in talent, namelijk intrapersoonlijke 
factoren (zoals fysieke en mentale eigenschappen), 
omgevingsfactoren (zoals ouders, onderwijs en leeftijdsgenoten) 
en geluk (‘chance’). 
 
Gardner. In de meervoudige intelligentietheorie van Gardner 
(1994) wordt onderscheid gemaakt tussen acht verschillende 
manieren waarop iemand intelligent kan zijn: interpersoonlijk 
(intelligent met betrekking tot sociale interactie), intrapersoonlijk 
(intelligent met betrekking tot jezelf), verbaal-linguïstisch 
(intelligent met taal), logisch-mathematisch (intelligent met 
wiskunde), visueel-ruimtelijk (intelligent met 
visualiseren), muzikaal-ritmisch (intelligent met muziek), 
lichamelijk-kinesthetisch (intelligent met beweging) en 
naturalistisch (intelligent met betrekking tot natuur). Volgens 
deze theorie ontwikkelt elke vorm van intelligentie zich op een 
andere manier. Dit betekent dat (hoog)begaafdheid 
domeinspecifiek is: het kan zich op één of meerdere domeinen 
uiten, maar is zelden bij één persoon op alle domeinen aanwezig.  
 
Heller. Ook Heller (1995) heeft een model voor (hoog)begaafdheid 
ontwikkeld, waarin – naast het model van Renzulli en Mönks – de 
uitgangspunten van de theorie van Gardner een plek krijgen. In dit 
model wordt uitgegaan van begaafdheidsfactoren 
(psychomotorische vaardigheden, sociale competenties, 
intellectuele capaciteiten, creativiteit, muzikaliteit), 
omgevingsfactoren (gezin, school, levenservaringen) en niet-
cognitieve persoonlijkheidskenmerken (motivatie, 
stressgevoeligheid, leerstrategieën, zelfregulatie, zelfvertrouwen 
of faalangst). Heller stelt dat (hoog)begaafde mensen in 
vergelijking met niet-(hoog)begaafde mensen bij een goede 
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dynamiek tussen deze factoren makkelijker tot uitzonderlijke 
prestaties komen op één of meerdere prestatiegebieden. Deze 
prestatiegebieden die zijn afgeleid van de verschillende 
intelligenties van Gardner, zijn: sociale vaardigheden, 
kunstzinnige uitingen, abstract denkvermogen, 
spreekvaardigheid, logisch-mathematisch denkvermogen, 
technische vaardigheden, sportprestaties en 
natuurwetenschappelijk inzicht. 
 
Sternberg. Tot slot heeft, net als Gardner, ook Sternberg (2002) 
een theorie over intelligentie ontwikkeld: de succesvolle 
intelligentietheorie. Volgens deze theorie is er onderscheid tussen 
drie denkvaardigheden, namelijk analytische denkvaardigheden 
(vaardigheden die bij IQ-testen gemeten worden), creatieve 
denkvaardigheden (het vermogen om informatie met elkaar in 
verband te brengen) en praktische vaardigheden (het vermogen 
om ideeën concreet te maken in een betekenisvol resultaat). 
Volgens Sternberg beschikt iedereen in een bepaalde mate over 
alle drie de denkvaardigheden, maar is iemand succesvol 
intelligent of (hoog)begaafd wanneer diegene succesvol handelt 
op zowel analytisch, creatief en praktisch gebied.  
 
Onderpresteren 
De verschillende modellen illustreren hoe een combinatie van 
factoren (intellectuele vermogens, persoonlijkheidskenmerken, 
omgevingsfactoren) gezamenlijk bepalen op welke manier 
(hoog)begaafdheid tot uitdrukking komt. Deze factoren kunnen 
ertoe leiden dat er uitzonderlijke prestaties ontstaan op het gebied 
van bijvoorbeeld sport, talen of muziek. Bij (hoog)begaafden 
kunnen persoonlijkheidskenmerken en omgevingsfactoren echter 
ook leiden tot onderpresteren: een verschijnsel waarbij er 
discrepantie is tussen de feitelijke prestaties van individuen – we 
richten ons vanaf hier verder op leerlingen – en hun intellectuele 
vermogens (Dittrich, 2014; Onderwijsraad, 2007). Er zijn twee 
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varianten van onderpresteren: absoluut en relatief onderpresteren 
(Van Gerven, 2001). Relatieve onderpresteerders behalen lagere 
prestaties dan op basis van hun intellectuele vermogens verwacht 
wordt, absolute onderpresteerders behalen resultaten die ook 
onder het gemiddelde niveau van de klas liggen. Hoewel 
onderpresteren kan voorkomen bij alle leerlingen, is de kans op 
onderpresteren bij (hoog)begaafde leerlingen groter. 
 
Er wordt vaak aangenomen dat onderpresteren bij 
(hoog)begaafden een gevolg is van amotivatie, extrinsieke 
motivatie, faalangst en/of prestatiemotivatie. In dit licht zijn twee 
theorieën relevant: 
 Ryan & Deci. In de self-determination theory van Ryan & Deci 

(2000) wordt het begrip motivatie geïnterpreteerd als een 
continuüm van amotivatie, extrinsieke motivatie en 
intrinsieke motivatie. Amotivatie wordt gekenmerkt door een 
gebrek aan regulatie, incompetentie en onverschilligheid. 
Extrinsieke motivatie wordt gekenmerkt door beloning of 
dwang als drijfveer, terwijl intrinsieke motivatie wordt 
gedreven door interesse, plezier en inherente voldoening. 
Onderpresteren wordt in deze theorie geweten aan een staat 
van amotivatie in relatie tot onderwijs en leren, of externe 
extrinsieke motivatie gedreven door beloning of dwang. Dit 
kan bijvoorbeeld resulteren in het bekende ‘zesjesgedrag’, dat 
wil zeggen leerlingen die zich niet méér inspannen dan 
minimaal noodzakelijk is voor het te bereiken doel. 

 Covington. In de theorie van Covington (1992) wordt 
onderpresteren verklaard vanuit de begrippen faalangst en 
prestatiemotivatie, waarbij de bescherming van de 
eigenwaarde centraal staat. Falen na een inspannende en 
gedegen voorbereiding, zoals zakken voor een tentamen waar 
hard voor gewerkt is, is volgens deze theorie “compelling 
evidence of low ability” wat leerlingen zorgvuldig proberen te 
vermijden. De oplossing hiervoor, vanuit het perspectief van 
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de leerling, is een goede voorbereiding, maar ook weer niet té 
goed, want dan is er geen excuus voorhanden bij falen. Ook 
deze strategie zou de zesjescultuur onder scholieren kunnen 
verklaren. 

 
Andere factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van 
onderpresteren, zijn bijvoorbeeld aandachtsproblemen (Hoffman, 
2018) en factoren in de schoolomgeving zoals geen (goede) 
signalering van (hoog)begaafdheid, een ontoereikend leeraanbod, 
ontoereikende pedagogische en didactische vaardigheden van 
leraren, en te weinig ruimte voor creativiteit en metacognitieve 
vaardigheden (Kuipers, 2004). 
 
Wat hebben (hoog)begaafde leerlingen nodig? 
(Hoog)begaafde leerlingen ontwikkelen zich allemaal op een 
andere manier en hebben daarom behoefte aan andere vormen van 
ondersteuning. Om inzicht te krijgen in de gedragingen, gevoelens 
en behoeften van verschillende typen (hoog)begaafde leerlingen, 
hebben Betts en Neihart (2010) zes profielen opgesteld. Deze 
profielen helpen om te begrijpen hoe groei op cognitief, sociaal en 
emotioneel gebied bij verschillende typen (hoog)begaafde 
leerlingen in de schoolcontext gestimuleerd kan worden, en hoe 
onderpresteren voorkomen kan worden.  
 
De zelfsturend autonome leerling. Deze leerling behaalt 
schoolresultaten die passen bij zijn/haar capaciteiten en heeft 
goede sociale vaardigheden. De leerling werkt zelfstandig en 
ontwikkeling eigen doelen. Hiervoor durft de leerling risico’s te 
nemen en te leren van fouten. Voor deze leerlingen is het vooral 
belangrijk dat het leren wordt gefaciliteerd en dat zij 
aangemoedigd worden om nieuwe richtingen te kiezen. 
De onderduikende leerling. Deze leerling probeert niet erkend te 
worden als (hoog)begaafde leerling, wat ten koste gaat van de 
eigen ontwikkeling. Dit komt doordat het halen van goede cijfers 
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in de ogen van deze leerling niet samengaat met sociale acceptatie. 
De leerling heeft dan ook moeite een plek te vinden binnen de 
groep. Voor deze leerlingen is het vooral van belang dat de 
talenten aangemoedigd worden en dat er een leeromgeving 
gecreëerd wordt waar zij zich thuis voelen. 
 
De uitdagend creatieve leerling. Deze leerling is creatief en komt 
met nieuwe invalshoeken. De leerling is kritisch, stelt regels ter 
discussie en neemt dingen van leraren niet zomaar aan. De leerling 
is daarnaast competitief, (te) direct en heeft 
stemmingswisselingen. Voor deze leerlingen is het met name van 
belang dat creativiteit wordt aangemoedigd, dat er duidelijke 
communicatie is en dat er ruimte is voor gevoelens. 
 
De dubbel bijzondere leerling. Deze leerling laat kenmerken van 
zowel (hoog)begaafdheid als leer- en/of gedragsproblematiek 
zien. De leerling heeft een goed probleemoplossend vermogen, 
heeft een laag academisch zelfbeeld, werkt inconsistent en 
presteert gemiddeld of minder. Wanneer kenmerken van 
gedragsproblematiek op de voorgrond staan, kunnen kenmerken 
van (hoog)begaafdheid onvoldoende worden herkend. Een gebrek 
aan herkenning van de mogelijkheden van (hoog)begaafde 
leerlingen kan vervolgens zorgen voor problematisch gedrag. Voor 
deze leerlingen is het vooral belangrijk dat er aandacht is voor hun 
sterke kanten, dat zij worden begeleid bij leer- en/of 
gedragsproblemen en dat zij leren voor zichzelf op te komen.  
 
De aangepaste succesvolle leerling. Deze leerling behaalt goede 
schoolresultaten, maar presteert niet naar het eigen vermogen: er 
is dus sprake van (relatief) onderpresteren. Dit komt doordat de 
leerling perfectionistisch is en bang om fouten te maken. Hierdoor 
is de leerling afhankelijk van volwassenen en vindt het belangrijk 
om te voldoen aan verwachtingen van anderen. Voor deze 
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leerlingen is het met name belangrijk dat zij uitgedaagd worden en 
dat ze geholpen worden om risico’s te durven nemen. 
 
De risico-leerling. Deze leerling is niet gemotiveerd voor taken op 
school en zoekt uitdaging buiten school om uitgedaagd te blijven. 
Doordat de leerling spijbelt, behaalt de leerling vaak lagere 
prestaties: er is dus sprake van (absoluut) onderpresteren. De 
leerling heeft een laag zelfbeeld, wat zich uit in isolatie en 
verwaarlozing. Voor deze leerlingen is het met name belangrijk 
dat er veiligheid en structuur wordt geboden, dat de school blijft 
vertrouwen in de potentiële talenten van de leerling en dat de 
verwachtingen niet naar beneden worden bijgesteld. 
 
Hoe spelen scholen in op de behoeften van (hoog)begaafde 
leerlingen? 
Omdat omgevingsfactoren van invloed zijn op de ontwikkeling van 
(hoog)begaafdheid (e.g. Gagné, 2012; Heller, 1995; Mönks, 1984) 
is het belangrijk dat scholen op de behoeften van (hoog)begaafde 
leerlingen inspelen. In deze paragraaf beschrijven we welke 
programma’s scholen aanbieden gericht op (hoog)begaafde 
leerlingen, en wat er bekend is over effecten van (onderdelen van) 
deze programma’s op de ontwikkeling van (hoog)begaafde 
leerlingen.  
 
Welke programma’s bieden scholen aan? 
Binnen het huidige primair en voortgezet onderwijs zijn vier 
vormen van programma’s voor (hoog)begaafde leerlingen te 
onderscheiden (Stichting Leerplanontwikkeling, 2019): 
 Een eerste vorm is gericht op leerlingen met een al gebleken 

talent in bijvoorbeeld sport, dans of muziek, waarbij het 
reguliere rooster wordt aangepast met (meestal 
buitenschoolse) lessen voor verdere ontwikkeling van het 
talent (zoals topsport-talentscholen).  
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 Een tweede vorm is gericht op (hoog)begaafde leerlingen op 
cognitief, kunstzinnig, technisch of sportief gebied, die 
binnen het reguliere rooster een stroom kunnen kiezen met 
extra ruimte voor ontwikkeling van het talent (zoals 
cultuurprofielscholen). Voor (hoog)begaafde leerlingen op 
cognitief gebied stellen scholen vaak een vwo-plus-klas 
samen en/of bieden leerlingen een compact en daardoor 
sneller/verrijkt programma aan. Hierbij is onderscheid tussen 
versnelling waarbij leerlingen met hun leeftijdsgenoten in de 
klas blijven, bijvoorbeeld door leerlingen in de vrijgekomen 
tijd verrijkende taken aan te bieden, of versnelling waarbij 
leerlingen niet meer met hun leeftijdsgenoten in de klas 
zitten, bijvoorbeeld door een klas over te slaan (Plucker & 
Callahan, 2014). 

 Een derde vorm is gericht op brede talentontwikkeling voor 
alle leerlingen, waarbij scholen omstandigheden creëren om 
alle leerlingen in de gelegenheid te stellen hun talenten te 
ontdekken en ontwikkelen. Deze (buitenschoolse) activiteiten, 
zoals workshops, kunnen zowel verplicht als facultatief zijn.  

 Een laatste vorm vindt plaats vanuit de mogelijkheden en 
behoeften van individuele leerlingen, waarbij een individueel 
traject voor talentontwikkeling wordt vormgegeven. Een 
voorbeeld is Big Picture Learning, waarbij voor leerlingen vaker 
persoonlijke voortgangscriteria worden vastgesteld, die 
worden besproken aan de hand van portfolio’s. 

 
Zowel voor het primair als voortgezet onderwijs is onderzocht in 
welke mate scholen het onderwijsaanbod aanpassen voor 
(hoog)begaafde leerlingen: 
 Primair onderwijs. Onderzoek naar het onderwijsaanbod voor 

(hoog)begaafde leerlingen laat zien dat 75 procent van de 
scholen in het primair onderwijs het onderwijs aanpast aan de 
behoeften van (hoog)begaafde leerlingen (Doolaard & 
Oudbier, 2010). In het primair onderwijs passen scholen het 
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onderwijs vooral aan door te differentiëren in de eigen groep 
(98%), leerlingen te laten versnellen of een groep overslaan 
(73%) en verrijking aan te bieden in een plusklas (48%). In 
veel gevallen biedt een school een combinatie van deze 
verschillende vormen van differentiatie aan (hoog)begaafde 
leerlingen. Een ander onderzoek laat zien dat – volgens 
leraren – verdieping en verbreding het meest werd gekozen 
als onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen (Mooij, 
Hoogeveen, Driessen, Van Hell, & Verhoeven, 2007).  

 Voortgezet onderwijs. Onderzoek naar het onderwijsaanbod 
voor (hoog)begaafde leerlingen laat zien dat 69 procent van 
de scholen in het voortgezet onderwijs het onderwijs aanpast 
aan de behoeften van (hoog)begaafde leerlingen (Boers-
Müller, Janssen, & Steenbergen-Penterman, 2013). In het 
voortgezet onderwijs is het aanbod voor (hoog)begaafde 
leerlingen vaak beperkt tot een aantal uren in de week. 
Leerlingen kunnen niet kiezen uit meerdere programma’s, 
maar maken gebruik van bestaand aanbod van de school. In de 
onderbouw kunnen leerlingen met name gebruikmaken van 
een vwo-plus-klas programma (53%) en 
verbredingsprogramma (48%), in de bovenbouw worden 
vooral de Olympiades (61%) en universiteitsprogramma’s 
(49%) aangeboden. Andere manieren waarop wordt 
gedifferentieerd, zijn het versterkt talenonderwijs en 
versterkt bètaonderwijs. Uit het onderzoek blijkt tevens dat 
een zeer ruime meerderheid aangeeft in de nabije toekomst 
aangepast onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen (verder) 
te willen ontwikkelen. 

 
Wat is bekend over effecten van deze programma’s? 
Op basis van onderzoek zijn verschillende elementen te 
onderscheiden van programma’s die positieve effecten hebben op 
de ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen. Duidelijk is in 
ieder geval dat er niet één universele onderwijsaanpassing bestaat 
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die werkt voor alle (hoog)begaafde leerlingen (Van Houten-Van 
den Bosch, Kuipers, & Peters, 2010). 
 
Vroege signalering. Wanneer (hoog)begaafdheid vroeg 
gesignaleerd wordt, kunnen er vanaf het begin van de 
schoolloopbaan aanpassingen gemaakt worden in het 
onderwijsaanbod. Onderzoek van Doolaard en Oudbier (2010) laat 
zien dat signalering vaak bij aanmelding tot een school begint, 
met name tijdens de eerste oudergesprekken. Wanneer 
(hoog)begaafdheid niet bij aanmelding wordt gesignaleerd, wordt 
tijdens de schoolloopbaan vooral gesignaleerd op basis van een 
algemene indruk van leraren, toetsen uit het leerlingvolgsysteem 
en observaties. Bij het diagnosticeren om te bepalen welke 
leerlingen welke onderwijsaanpassingen nodig hebben, hanteren 
leraren verschillende criteria, onder meer: een IQ hoger dan 130, 
goede resultaten op toetsen uit het leerlingvolgsysteem, sociale 
aspecten, motivatie, interesse, een verzoek of wens van de ouders 
en/of het ontbreken van gedragsproblemen. Bij het diagnosticeren 
van (hoog)begaafde leerlingen spelen echter vaak vooroordelen 
een rol ten opzichte van leerlingen uit bepaalde groepen (Plucker 
& Callahan, 2014). Zo wordt afwijkend gedrag bij jongeren met een 
niet-westerse migratieachtergrond vaak niet in verband gebracht 
met (hoog)begaafdheid (Ford, 2010; Webb et al., 2016) en wordt 
(hoog)begaafdheid bij meisjes vaak over het hoofd gezien omdat 
ze minder opvallend gedrag vertonen (Silverman, 2013). Om deze 
redenen wordt aangeraden om het diagnosticeren niet te hanteren 
ten behoeve van exclusion (leerlingen buiten het programma 
houden) maar met als doeleinde inclusion (het vinden van zo veel 
mogelijk leerlingen die baat kunnen hebben bij het programma) 
(Peters, Matthews, McCoach, & McBee, 2014).  
 
Aandacht voor metacognitie. Onderzoek van Veenman, Wilhelm 
en Beishuizen (2004) laat zien dat aandacht voor metacognitieve 
vaardigheden (o.a. doelen stellen, plannen, monitoren, 
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zelfevaluatie, reflectie) bij (hoog)begaafde leerlingen belangrijk is. 
Uit het onderzoek blijkt dat (hoog)begaafde leerlingen niet 
automatisch ook over uitzonderlijke metacognitieve vaardigheden 
beschikken. Een verklaring is dat zij in het onderwijs niet 
voldoende worden uitgedaagd om metacognitieve vaardigheden te 
ontwikkelen omdat zij vaak al goede prestaties behalen, terwijl 
niet-(hoog)begaafde leerlingen juist worden gestimuleerd om hun 
metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen om tot goede 
prestaties te kunnen komen. (Hoog)begaafde leerlingen die geen 
metacognitieve vaardigheden hebben ontwikkeld, hebben in het 
vervolgonderwijs, met name op de universiteit, een grotere kans 
om vast te lopen. Uit een onderzoek naar 
Begaafdheidsprofielscholen (BPS) in het voortgezet onderwijs 
blijkt dat het werken met een portfolio aan te raden is voor 
(hoog)begaafde leerlingen (Groenewegen, Van Deelen-Meeng, 
Van Hoffen, & Emans, 2014). Het portfolio dat bij BPS-scholen is 
ingezet, biedt leerlingen de mogelijkheid om alle programma’s 
waar zij aan deelnemen vast te leggen, mede met het oog op 
vervolgonderwijs. Het portfolio is op deze manier een middel op de 
metacognitieve vaardigheden van (hoog)begaafde leerlingen te 
versterken.  
 
Versnellen. Veel scholen bieden (hoog)begaafde leerlingen een 
compact en daardoor sneller/verrijkt programma aan. Onderzoek 
laat gemiddeld genomen (kleine) positieve effecten zien van 
versnelling op academische prestaties (Rogers, 2010; 
Steenbergen-Hu & Moon, 2011). De leerprestaties van leerlingen 
die hebben versneld, zijn over het algemeen hoger dan die van hun 
voormalige klasgenoten (van dezelfde leeftijd, die niet versneld 
zijn) en zijn over het algemeen gelijk aan die van hun nieuwe 
klasgenoten (die ouder zijn) (Kulik, 2004). Daarnaast laten 
verschillende onderzoeken een (klein) positief effect zien van 
versnelling op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 
(Assouline, Marron, & Colangelo, 2014; Colangelo, Assouline, & 
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Gronostaj, Werner, Bochow. & Vock, 2016; Gross, 2004; 
Steenbergen-Hu & Moon, 2011). Dit komt mede doordat 
(hoog)begaafde leerlingen zich in de nieuwe, hogere groep in 
sociaal en intellectueel opzicht beter voelen, omdat zij neigen 
sociaal-emotioneel al eerder volwassen te zijn dan hun 
leeftijdsgenoten (Kulik, 2004).  
 
Schoolorganisatie. Rocha (2007) noemt verschillende kenmerken 
van de organisatie van scholen die succesvol nieuwe programma’s 
in het curriculum hebben geïmplementeerd. Allereerst is stevig 
leiderschap – dat zich kenmerkt door een zorgvuldige planning, 
het expliciteren van doelen en verwachtingen, het onderhouden 
van contacten met stakeholders, en inzicht in successen bij andere 
scholen – belangrijk om commitment van de betrokkenen uit het 
onderwijsteam te creëren. Ten tweede is de betrokkenheid van de 
leraren van belang, mede door hen te betrekken bij de opzet van 
het programma. Ten derde is het actief gebruiken van gegevens 
van leerlingen belangrijk, bijvoorbeeld gegevens die zijn 
verzameld met portfolio’s. Ten vierde is het goed om de omgeving, 
zoals ouders, bij het programma te betrekken. Ten vijfde is het 
zinvol als de focus van het programma gericht is op het leren van 
leerlingen, waarbij leraren hoge verwachtingen hebben van 
leerlingen en doelen stellen die net binnen het bereik van de 
leerlingen liggen. Hoge verwachtingen hebben namelijk een 
positief effect op leerprestaties (Hattie, 2009).  
 
Er zijn echter ook onderzoeken waarbij de programma’s niet tot de 
verwachte opbrengsten hebben geleid. Breetvelt en Meijer (2016) 
hebben onderzocht welke effecten een leergerichte, pedagogisch-
didactische interventie heeft op de leerprestaties en motivatie van 
(hoog)begaafde leerlingen. In het kader van de interventie is een 
handreiking voor docenten en een digitaal portfolio voor 
leerlingen ingezet, en is een aanpak ontwikkeld voor vier 
verschillende typen (hoog)begaafde leerlingen. Er zijn geen 
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effecten gevonden van de interventie op leerprestaties 
(Nederlands, Engels en wiskunde) en motivatie van tweede klas 
vwo-plus leerlingen. Echter, docenten die de interventie 
uitvoerden, hadden wel de indruk dat de interventie een positief 
effect had op de motivatie van leerlingen. 
 
Welke (nieuwe) mogelijkheden hebben scholen op dit 
terrein binnen bestaande wetgeving? 
 
Welke belemmeringen zijn/waren er? 
Aandacht voor (hoog)begaafdheid lijkt in het huidige voortgezet 
onderwijs min of meer een vanzelfsprekendheid. Toch is dit niet 
altijd zo geweest: de Inspectie van het Onderwijs (2012) 
constateerde in een inventariserend onderzoek naar 
talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs dat er pas vanaf 
het jaar 2000 geleidelijk meer aandacht is ontstaan voor het 
‘organiseren van talentontwikkeling’. Dat het aanbod voor 
(hoog)begaafde leerlingen beperkt was, kan worden verklaard 
doordat er binnen het Nederlandse onderwijsstelsel nog geen 
structuur was die inspeelde op bijzondere talenten van leerlingen: 
de inrichting van het onderwijs voorzag met name in een aanbod 
voor de hele groep, zonder individuele leerroutes. Daarnaast lijken 
leraren vooral aandacht te hebben voor leerlingen die moeite 
hebben met leren, vanuit de opvatting dat (hoog)begaafde 
leerlingen geen differentiatie nodig hebben (Hertberg, Moon, 
Tomlinson, & Callahan, 2005).  
 
Zoals in de vorige paragraaf te lezen was, zijn er in het huidige 
voortgezet onderwijs al mogelijkheden voor scholen om 
programma’s aan te bieden aan (hoog)begaafde leerlingen, 
bijvoorbeeld door middel van cultuurprofielscholen en topsport-
talentscholen. Echter, als schoolbesturen ingrijpend willen 
schuiven in het aanbod van de onderbouw en bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs, is eerst toestemming nodig van de minister 
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van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Scholen en 
schoolbesturen hebben aangegeven dat er in het voortgezet 
onderwijs behoefte is aan ruimte om de schoolloopbaan van 
(hoog)begaafde leerlingen flexibeler in te richten, zodat zij hen 
uitdagender onderwijs kunnen bieden (Ministerie van OCW, 2015). 
Dit, en achterblijvende prestaties van Nederlandse excellente 
leerlingen ten opzichte van leeftijdsgenoten in andere landen 
(OECD, 2010), heeft er gezamenlijk toe geleid dat de aandacht voor 
de mogelijkheden voor scholen om in te spelen op de behoeften 
van (hoog)begaafde leerlingen in de afgelopen jaren is 
toegenomen.  
 
Welke mogelijkheden zijn/komen er? 
In de Brief aan de Tweede Kamer van 10 maart 2014 gaf de 
Staatssecretaris van OCW aan dat er meer aandacht moet uitgaan 
naar het ondersteunen van leerlingen in het voortgezet onderwijs 
die als (potentieel) toptalent herkend kunnen worden. Eén van de 
maatregelen die in de Brief wordt aangekondigd, is aanpassing 
van de regelgeving rond onderwijsduur, zodat scholen voor 
voortgezet onderwijs een versneld programma kunnen aanbieden. 
In de Brief aan de Tweede Kamer van 17 februari 2016 stelt de 
Staatsecretaris van OCW: “Ik ben een groot voorstander van 
flexibilisering en maatwerk. In lijn met de definitie van de 
Onderwijsraad, zie ik maatwerk als een manier om élke leerling, 
van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, meer op zijn 
talenten aan te spreken. Met de VO-raad heb ik daarom in het 
Sectorakkoord VO 2014-2017 afgesproken om meer flexibiliteit in 
het voortgezet onderwijs te creëren en zo meer maatwerk voor alle 
leerlingen mogelijk te maken. Met de nieuwe maatregelen wil ik 
leerlingen stimuleren om het maximale uit zichzelf te halen.”. 
 
Er zijn de afgelopen jaren verschillende regelingen getroffen 
waardoor scholen hun onderwijs flexibeler kunnen inrichten en 
meer maatwerk kunnen bieden aan individuele of groepen 
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leerlingen. Te denken valt aan experimenten met 10-14-scholen, 
Regelluwe scholen, Recht op Maatwerk, en nu ook met de 
beleidsregel pilot versneld en/of verrijkt vwo. Daarmee kunnen 
scholen voor voortgezet onderwijs hun onderwijs flexibeler gaan 
inrichten voor leerlingen die behoefte hebben aan een compacter, 
versneld, verrijkt en/of verbreed programma. 
 
De VO-Raad heeft in beeld gebracht welke mogelijkheden er anno 
september 2020 zijn voor scholen voor voortgezet onderwijs om 
maatwerk te bieden (VO Raad, 2020). De maatwerkmogelijkheden 
binnen de huidige bestaande wetgeving die relevant zijn voor 
(hoog)begaafde leerlingen, zijn: 
 Een eerste mogelijkheid is om vakken eerder af te ronden. 

Leerlingen kunnen alle vakken (min één) versneld volgen. 
Versneld examen doen in het vwo kan vanaf het vierde 
leerjaar. Scholen die meedoen aan de – in dit project 
onderzochte – regeling Versneld en/of verrijkt vwo krijgen 
ruimte om lesstof uit de bovenbouw aan te bieden in de 
onderbouw en daarmee het vwo-programma voor die groep 
leerlingen te comprimeren tot vijf jaar. 

 Een tweede mogelijkheid is om vakken op een hoger niveau te 
volgen. Leerlingen kunnen alle vakken (min één) op een hoger 
niveau volgen en afsluiten. Sinds het schooljaar 2017-2018 
wordt dit op diploma’s vermeld. Als de leerling na het 
eindexamen doorstroomt naar een hoger niveau, krijgt de 
leerling vrijstelling voor de vakken die al op dat niveau zijn 
afgerond. Leerlingen die eindexamen doen in een vak op een 
hoger niveau, mogen alsnog eindexamen doen op het niveau 
van het onderwijstype waarvoor de leerling is ingeschreven, 
ongeacht het behaalde resultaat (terugvaloptie). 

 Een derde mogelijkheid is om extra vakken te volgen. 
Leerlingen kunnen examen doen in vakken boven hun 
minimale vakkenpakket. Deze extra vakken kunnen meetellen 
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mee om de uitslag van het examen te bepalen, maar zullen er 
nooit toe leiden dat een leerling op de extra vakken zakt.  

 Een vierde mogelijkheid is om waardering te geven voor de 
prestaties. Wanneer leerlingen voor het eindexamen 
gemiddeld een 8 of hoger halen, krijgen zij de vermelding 
‘cum laude’ op het diploma. Daarnaast kunnen scholen hun 
leerlingen een plusdocument meegeven, waarop bijvoorbeeld 
succesvol afgeronde programma’s staan. 

 Een vijfde mogelijkheid is om vakken te volgen op een andere 
school. Wanneer de eigen school het desbetreffende vak niet 
aanbiedt, kunnen leerlingen dit vak volgen op hetzelfde 
niveau op een andere school (hierbij komt het vak niet op het 
diploma te staan) of op een hoger niveau op een 
nevenvestiging van de eigen school (hierbij komt het vak wel 
op het diploma te staan).  

1.2 Beleidstheorie 

In deze paragraaf gaan we in op de vooronderstellingen van beleid 
van OCW en andere stakeholders in beleidsvorming en –
implementatie in relatie tot de Pilot versneld en/of verrijkt vwo3.  
 
Aanleiding 
Het ‘Plan van aanpak toptalenten 2014-2018’ van Staatssecretaris 
Dekker (2014), past in de ambitie van het regeerakkoord waarin 

                                                             
 
3  Bronnen:  

-Interview met beleidsmedewerkers van OCW: maart 2017 

-Plan van aanpak toptalenten 2014-2018. Brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal, 10 maart 2014, ref. 594612 

-Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 augustus 2015, nr. 

VO/794653, houdende nadere regels voor het aanbieden van versneld vwo en/of verrijkt vwo voor 

talentvolle leerlingen in het voortgezet onderwijs (Beleidsregel versneld vwo en/of verrijkt vwo). 

Staatscourant Jaargang 2015, Nr. 27367, gepubliceerd op 28 augustus 2015. 
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excellentie een speerpunt is. De staatsecretaris beschrijft in het 
plan de noodzaak om meer aandacht te besteden aan 
getalenteerde leerlingen in het funderend onderwijs (vooral 
toptalenten vervelen zich vaak en presteren onder hun niveau 
omdat zij onvoldoende worden uitgedaagd), en maatregelen die 
nodig zijn voor toptalenten (talent wordt onvoldoende 
gewaardeerd en beloond, in de structuur ontbreekt het aan 
mogelijkheden om flexibel in te spelen op wat toptalenten nodig 
hebben, en het ontbreekt veel leraren en schoolleiders aan 
voldoende vaardigheden om toptalenten uit te dagen).  
 
De beleidsregel 
De beleidsregel versneld en/of verrijkt vwo van de staatssecretaris 
(2015) haakt specifiek in op meer uitdagend onderwijs voor vwo-
leerlingen, waarbij onderwijs flexibeler georganiseerd kan worden 
door gebruikmaking van Artikel 254 van de Wet op het voortgezet 
onderwijs. De beleidsregel is specifiek gericht op vwo, omdat voor 
andere onderwijstypen makkelijker zonder aanvullende wetgeving 
extra uitdagend onderwijs op een hoger niveau georganiseerd kan 
worden. Bovendien speelt onderpresteren meer in het vwo dan in 
andere onderwijstypen. Met de pilot kunnen vwo-scholen 
flexibilisering vormgeven bij de invulling van het 
onderwijsaanbod en het tempo waarin het onderwijs kan worden 
gevolgd.  
Het gaat dan om een versneld programma vwo in vijf jaar (met 
ingrijpend verschuiven van lesstof van de bovenbouw naar de 
onderbouw), en/of een verrijkt programma, waarbij een 
aanvulling op het curriculum wordt geboden, zoals masterclasses, 
extra vakken of vakken op de universiteit (eveneens met 
ingrijpend verschuiven van de lesstof van de bovenbouw naar de 

                                                             
 
4  Artikel 25 geeft scholen in het voorgezet onderwijs de mogelijkheid bij de minister ontheffing aan te 

vragen van voorschriften uit de wet op het voortgezet onderwijs betreffende bijvoorbeeld inhoud, 

inrichting en duur van de onderwijsprogramma’s. 
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onderbouw). Afgeweken kan worden op de wetgeving rondom 
onderwijstijd en voorschriften met betrekking tot het curriculum 
in onderbouw/bovenbouw.  
 
Voor aanmelding van scholen gelden de volgende criteria:  
- geen (zeer) zwakke scholen,  
- beperkt aantal scholen (max 25% per provincie),  
- aanbod versneld en/of verrijkt vwo naast regulier programma,  
- terugstroomoptie,  
- instemming MR.  
 
Scholen melden zich aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van 
OCW (DUO), waar gecheckt wordt of voldaan is aan deze criteria.  
 
De beleidsregel is gericht op getalenteerde leerlingen in het vwo. 
Talent wordt hierbij breed opgevat, het gaat niet alleen om 
intelligentie van leerlingen, maar om het vermogen om uit te 
blinken in een of meer vakken of vaardigheden op cognitief, 
praktisch, technisch, creatief of sociaal gebied. Uitgangspunt van 
de beleidsregel is dat scholen meer flexibiliteit nodig hebben om 
maatwerk te kunnen leveren aan excellente leerlingen. De 
afgelopen jaren wordt vanuit de overheid steeds meer ingestoken 
op maatwerk en flexibiliteit. Zo wordt in het kader van de Pilot 
Regelluw ingestoken op meer mogelijkheden voor de scholen om 
het onderwijs anders te organiseren. De Pilot versneld en/of 
verrijkt vwo is vooral gericht op wat voor getalenteerde leerlingen 
nodig wordt geacht. Scholen kunnen hier tot 2021 mee starten.  
 
Stakeholders 
De Onderwijsinspectie gaat na of scholen die zich aanmelden voor 
de pilot voldoende onderwijskwaliteit bieden: (zeer) zwakke 
scholen mogen niet deelnemen. Ontwikkelingen worden 
gedurende de looptijd van de pilot gevolgd. De Inspectie staat 
verder open voor vormen van innovatie die scholen zelf wenselijk 
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vinden, en past het toezicht hierop aan. Juridisch is de beleidsregel 
eenvoudig; artikel 25 geeft ruimte om scholen afwijkingen toe te 
staan die bij deze beleidsregel van toepassing zijn. De vraag voor 
de mogelijkheid tot versnellen van de opleiding kwam vanuit het 
veld, OCW heeft hierop ingespeeld. Om dit mogelijk te maken is 
van belang dat er geschoven kan worden met de lesstof van 
bovenbouw naar onderbouw, dat is dus voor de regeling van 
belang. Verder mogen scholen zelf bepalen hoe zij gebruik maken 
van de regeling.  
Er zijn geen financiële consequenties. Wel is het zo dat de 
leerlingen in het versnelde traject al na vijf jaar uitstromen, 
waardoor de school voor deze leerlingen geen bekostiging 
ontvangt voor zes jaar, maar voor vijf jaar vwo-onderwijs.  
 
Doelen 

De beleidsregel maakt twee interventiegroepen mogelijk: versneld 
vwo, en verrijkt vwo (waarin tevens versneld wordt). De 
uitkomsten kunnen voor deze groepen verschillend zijn. Scholen 
kunnen zowel versnelde als verrijkte programma’s aanbieden. 
Op leerlingniveau staat centraal dat leerlingen zich vaak vervelen, 
terwijl ze recht hebben op onderwijs waar ze wat van leren. Steeds 
komt naar voren dat getalenteerde leerlingen minder gemotiveerd 
raken en vaak niet leren hoe ze zich nieuwe leerstof eigen moeten 
maken, omdat ze er nooit moeite voor hoeven te doen. Dit pakt 
nadelig uit voor de leerprestaties van deze leerlingen. Doel is dus 
dat er leerwinst is voor leerlingen, en dat ze zich niet meer vervelen. 
Dit doel kan bereikt worden door de lesstof compacter aan te 
bieden en/of door verbreding van het curriculum. Daarnaast wordt 
een positief effect verondersteld op het gebied van zelfbeeld, 
leergierigheid, motivatie en welbevinden door de nieuwe regeling. 
Op het niveau van de leraren wordt ruimte voor innovatie gezien 
door de beleidsregel, bijvoorbeeld een nieuwe leerlijn ontwikkelen 
voor leerlingen. Leraren moeten gemotiveerd zijn, want het vraagt 
iets om zo’n programma te maken. De school zou de leraren hier 
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tijd voor moeten geven. Specifieke vaardigheden van leraren 
worden in de beleidsregel niet vastgesteld, scholen zijn er vrij in 
hoe ze hiermee omgaan. Professionalisering is wel een 
randvoorwaarde, maar daar is het beleid niet op gericht. 
Verder vraagt een versneld traject om een kwaliteitsslag op de 
scholen. Een versneld programma mag niet leiden tot verschraling 
van het aanbod. Het onderwijs moet uitdagend zijn en van 
voldoende kwaliteit. Dit wordt door de onderwijsinspectie 
gecheckt. 
In de voorbereiding van de beleidsregel is niet precies nagegaan 
wat de regeling betekent voor ouders en het vervolgonderwijs. De 
stichting LAKS was er wel positief over.  
 
Waardoor worden de doelen bereikt? 
Op voorhand is niet duidelijk welke werkzame elementen een rol 
spelen, en er wordt dan ook beleidsmatig niet gestuurd op 
modelvoorkeur. Scholen worden binnen de regeling vrijgelaten in 
de wijze waarop ze versnelde en/of verrijkte programma’s 
vormgeven. Scholen kiezen zelf welke leerlingen ze willen 
selecteren en hoe ze de selectie uitvoeren. De scholen kunnen 
leerlingen op verschillende momenten selecteren, en er kunnen 
verschillende criteria gehanteerd worden, bijvoorbeeld 
leerresultaten en motivatie. Ook de vorm en inhoud van de lessen 
kan verschillend zijn. Verondersteld wordt dat contacturen vaak 
niet veel opleveren voor deze leerlingen, daarom kan het gaan om 
minder lestijd, die nuttiger besteed wordt. En het moet gaan om 
een rijk onderwijsaanbod. Veelal wordt ingezet op 
zelfwerkzaamheid van leerlingen en projectmatig leren. 
Zelfsturing kan wel problematisch zijn, omdat leerlingen gewend 
zijn dat ze de leerstof makkelijk doorlopen. Het is belangrijk dat er 
structuur wordt geboden, en studievaardigheden worden 
bijgebracht (metacognitieve vaardigheden). Maar scholen zijn er 
vrij in hoe ze dit vorm geven. 
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Onvoorziene effecten? 
Een risico van de regeling zou kunnen zijn dat er weinig scholen 
zijn die belangstelling hebben voor de regeling, of dat er weinig 
leerlingen zijn die er animo voor hebben. Natuurlijk gaat het wel 
om een uitzonderingsregeling, als alle scholen dit nodig denken te 
hebben, dan zou er een meer structurele regeling moeten komen. 
Vooralsnog wordt vastgehouden aan de limiet van 25% van de 
scholen binnen een regio die mogen deelnemen aan de regeling. 
OCW kan bij aanvang van de pilot niet goed inschatten of en 
hoeveel scholen en leerlingen er belangstelling voor hebben.  
OCW wil met de regeling getalenteerde leerlingen bereiken, dit is 
een groep die dit nodig heeft. Beleidsmatig speelt ongelijke 
behandeling geen rol. Minder goed lerende leerlingen krijgen al 
veel aandacht, en dat blijft belangrijk. Selectiecriteria voor 
leerlingen die willen deelnemen aan een versneld en/of verrijkt 
programma, kunnen voorkomen dat er willekeur ontstaat, scholen 
moeten er professioneel mee om gaan. En aan de andere kant is 
ondersteuning van de ouders ook wel een belangrijke factor voor 
leerlingen om een VVV-programma aan te kunnen. 
 
Belangrijke vragen voor het onderzoek 
Het onderzoek moet inzicht geven in de vraag of scholen met de 
regeling iets kunnen creëren, wat na de opstart geconsolideerd 
kan worden. Kan het innovatieve gehandhaafd worden, en hoe is 
dit te organiseren? Ervaren leerlingen voordeel door de VVV-
programma’s (welbevinden, blij met de mogelijkheid, en met de 
kwaliteit van het onderwijs)? Ook is het de vraag of er zaken 
minder goed verlopen (externe factoren, organisatie), waardoor 
bijvoorbeeld veel leerlingen terugstromen. Het gaat erom dat de 
verveling terugloopt, cijfers staan niet voorop. Wel is interessant 
om te kijken in hoeverre verschillen in leeropbrengsten worden 
waargenomen en hoe dat te verklaren is. Het gaat om een 
combinatie van elementen, waarbij verveling wordt bestreden, en 
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meer uitdaging wordt geboden. “Leerlingen moeten blij van het vwo 
afkomen”.  
 
Belemmerende factoren 
Idealiter is de regeling in de toekomst niet meer nodig, omdat het 
in het vwo opgelost wordt binnen het reguliere programma. 
Momenteel kunnen vakken eerder afgesloten worden, veel 
veranderingen zijn al mogelijk geworden door de nieuwe 
onderwijswetgeving. Onwenselijk is dat het een prestigezaak 
wordt, en dat ouders zaken afdwingen. Een vraag is ook wat de 
jonge leeftijd van uitstromende vwo-ers betekent voor het hoger 
onderwijs. Individueel kon al versneld worden, het verschil is dat 
het nu met een groep leerlingen kan. Belangrijke vraag is dan, hoe 
het verder gaat met leerlingen (welbevinden, rijping). OCW ziet dit 
als een vraag voor eventueel vervolgonderzoek. Er zijn opvallend 
veel aanvragen vanuit Gelderland, waarbij de vraag rijst of het om 
een concurrentieslag gaat. Kan een school met behulp van de 
regeling een regiofunctie bekleden? De beleidsmedewerkers 
vinden het goed in de regeling dat er een maximum aantal scholen 
per regio is vastgesteld.  
 
Het betreft een eenvoudige maatregel: aandacht voor toptalenten, 
tegengaan van verveling. Scholen willen die aandacht geven, 
daarom heeft OCW deze regeling uitgewerkt. De onderbouwing zit 
in aandacht voor toptalentenbeleid.  

1.3 Praktijktheorie  

We gaan in op de overwegingen en doelen van scholen die hebben 
besloten om een aanvraag in te dienen en deel te nemen aan de 
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Pilot versneld en/of verrijkt vwo5, en de overwegingen van scholen 
die besloten hebben om dit niet te doen.6  
 
Scholen die deelnemen aan de pilot VVV  
Vanaf de start van de pilot VVV hebben 38 scholen/locaties een 
plan van aanpak opgesteld en een aanmelding gedaan voor 
deelname aan de pilot. De scholen vroegen meestal ruimte aan 
voor versnelde en verrijkte trajecten (21), ook veel scholen 
schreven zich in voor een aanbod van alleen versnelde trajecten 
voor leerlingen (13), en enkele scholen vroegen alleen ruimte voor 
verrijkte trajecten (4).  
Niet alle scholen hebben daadwerkelijk deelgenomen aan onze 
evaluatie. Enkele scholen bleken niet geheel te voldoen aan de 
criteria volgens de beleidsregel (geen lesstof van profielvakken 
verschoven van bovenbouw naar onderbouw, maatwerk 
en individueel gerichte trajecten). Deze scholen hadden de 
regeling feitelijk ook niet nodig, omdat de bestaande wetgeving al 
voldoende ruimte biedt voor hun aanbod voor leerlingen. Ook 
waren er op enkele scholen (nog) geen leerlingen die 
belangstelling hadden voor VVV-trajecten, of scholen meldden 
zich later aan waardoor deelname aan de evaluatie niet meer 
mogelijk was. Vanaf schooljaar ’18-’19 waren er 20 scholen die in 
aanmerking kwamen voor deelname aan de evaluatie, waarvan 
uiteindelijk 17 scholen daadwerkelijk hebben meegewerkt aan de 
evaluatie. 
 
Leerlinggerichte doelen leidend 
De doelen van waaruit scholen gestart zijn met versnelde/verrijkte 

                                                             
 
5  Bronnen: 

-Plannen van aanpak van scholen die deelnemen aan de pilot VVV 

-Interviews schoolleiders deelnemend aan de pilot VVV ihkv de casesudy 

-Vragenlijstonderzoek schoolleiders en docenten deelnemend aan de pilot VVV: zie Bijlage 2 
6  Bron: Vragenlijstonderzoek schoolleiders niet-deelnemend aan de pilot VVV 
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programma’s kunnen onderscheiden worden naar het niveau van 
leerlingen, het onderwijsaanbod en extern gerichte doelen. Uit de 
vragenlijst voor schoolleiders blijkt dat vooral leerlinggerichte 
doelen leidend zijn voor de scholen (zie bijlage 2A, tabel 9). 
 
De belangrijkste leerlinggerichte doelen die schoolleiders voor 
ogen hebben bij het opzetten van versnelde en verrijkte 
programma’s zijn inzichtelijk gemaakt in figuur 1.1.  
Voor beide typen programma’s gaat het vooral om het vergroten 
van keuzemogelijkheden voor getalenteerde vwo-leerlingen 
(versneld vwo 79%; verrijkt vwo 88%), en het verhogen van 
motivatie van leerlingen (versneld vwo 71%; verrijkt vwo 81%). 
Andere belangrijke doelen zijn verschillend voor versnelde en 
verrijkte traject. Voor versnelde programma’s: meer 
mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren (leerling meer 
eigenaar van het leerproces) (50%), en meer maatwerk bieden 
(afstemmen op behoeften van leerlingen) (50%). Voor verrijkte 
programma’s: meer mogelijkheden voor talentontwikkeling 
(75%) en meer mogelijkheden voor persoonsvorming (50%). 
 

Figuur 1.1  De belangrijkste leerlinggerichte doelen die schoolleiders voor ogen hebben bij het 

opzetten van versnelde en verrijkte programma’s. 
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Bovenstaande leerlinggerichte motivatie voor VVV-aanbod zien 
we ook terug in de interviews met schoolleiders. De scholen willen 
leerlingen die dat aankunnen meer uitdaging bieden, meer 
maatwerk bieden en gepersonaliseerd leren mogelijk maken. 
Schoolleiders menen dat leerlingen zich op deze manier niet snel 
vervelen en actief blijven op school. De motivatie neemt toe en ze 
behalen betere leerresultaten. Een enkele schoolleider benoemt 
specifiek de groep (hoog)begaafde leerlingen als doelgroep, maar 
de meeste schoolleiders spreken van leerlingen die meer 
aankunnen en meer uitdaging nodig hebben. Belangrijk is dat 
leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een 
VVV-programma en dat ze doorzettingsvermogen, 
verantwoordelijkheidsgevoel en inzet tonen. Een schoolleider 
stelt: “Je moet de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen 
aanspreken, anders is het lastig te organiseren”.  
 
Externe doelen minder relevant 
Extern gerichte doelen spelen een minder grote rol voor deelname 
aan VVV (zie bijlage 2A tabel 9). Meestal gaat het hierbij om het 
verbeteren van de concurrentiepositie, met name voor versnelde 
programma’s (versneld vwo 36%, verrijkt vwo 13%), zo blijkt uit 
de vragenlijst voor schoolleiders. Bij de interviews van 
schoolleiders blijkt soms een rol te spelen dat de school de vwo-
afdeling meer op de kaart wil zetten om deze groep leerlingen in 
de regio te kunnen blijven bedienen, of om vwo-ers een alternatief 
te bieden voor het gymnasium met breder gerichte 
verrijkingsprogramma’s. Een enkele schoolleider noemt deelname 
aan VVV een duidelijk aandachtspunt en een kwaliteit van een 
school. Deze aspecten worden dan ook wel uitgedragen, om 
duidelijk te maken voor ouders en leerlingen dat dit een 
meerwaarde is.  
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Voor welke leerlingen? 
Uit open vragen in de vragenlijst voor schoolleiders en docenten 
(bijlage 2) en uit de interviews komt naar voren dat schoolleiders 
de versnelde programma’s vooral geschikt vinden voor 
getalenteerde en gedisciplineerde leerlingen. Het gaat 
bijvoorbeeld om leerlingen met een vwo-advies, die meer 
uitdaging willen en al plusprogramma’s in het basisonderwijs 
hebben gevolgd. Docenten noemen aanvullend dat versnelde 
programma’s geschikt zijn voor leerlingen met een duidelijke blik 
op de toekomst, en die sociaal sterk zijn.  
Verrijkte programma’s worden door schoolleiders en docenten 
voor veel leerlingen geschikt geacht. Als voorbeeld worden 
leerlingen genoemd die in een specifiek vak getalenteerd zijn, 
vwo-plus-leerlingen, en leerlingen die iets extra’s nodig hebben 
en meer aankunnen. Daarnaast wordt aangegeven dat de 
leerlingen gemotiveerd moeten zijn, hoewel ook juist 
gedemotiveerde leerlingen of onderpresteerders tot de doelgroep 
behoren, en leerlingen die zich vervelen en vastlopen. 
 
Scholen die niet deelnemen aan de pilot VVV 
Als onderdeel van het onderzoek naar de regeling ‘Pilot versneld 
en/of verrijkt vwo’ is onderzocht welke redenen scholen hebben 
om zich niet aan te melden voor de regeling.  
 
Uit dit, qua omvang beperkte, onderzoek blijkt dat een grote 
meerderheid van de 31 responderende schoolleiders bekend is met 
de regeling (77%), en dat er ook interesse is voor deelname aan de 
regeling (66%).  
 
De scholen die wel interesse hiervoor hebben, maar zich (nog) niet 
hebben aangemeld, of geen interesse hebben in deelname aan de 
regeling, melden als redenen hiervoor organisatorische bezwaren 
en inhoudelijke bezwaren. Zij menen al voldoende aanbod voor 
versnelling en/of verrijking voor hun leerlingen te realiseren, of zij 
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maken liever andere keuzes in hun aanbod, bijvoorbeeld meer 
verbreding in plaats van versnelling, of individuele 
versnellingsopties bieden.  
Scholen die geen interesse hebben in deelname, melden bovendien 
onderwijskundige en pedagogische bezwaren, zoals het belang van 
groepscohesie, niet te veel resultaatgerichte druk op leerlingen 
willen leggen, en leerlingen voldoende tijd willen geven om zich 
kennis en vaardigheden eigen te maken.  
 
De schoolleiders in dit onderzoek zien geen specifieke 
belemmeringen in hoe de regeling precies is vormgegeven. Deze 
scholen willen vooral graag meer ruimte om maatwerk te bieden 
aan leerlingen, passend bij de pedagogisch-didactische visie van 
de school, zonder verdere inkadering. Thema’s als onderwijstijd 
en werkdruk voor docenten spelen ook een belangrijke rol in hun 
afwegingen. 
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2 Opzet en uitvoering van de maatregel 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de wijze waarop de 
VVV-programma’s georganiseerd zijn op de scholen, en hoe de 
scholen de programma’s geïmplementeerd hebben. Hiermee 
geven we antwoord op de volgende twee onderzoeksvragen:  
3)  Hoe zijn de versnelde en verrijkte programma’s in de 

pilotscholen opgezet (procesevaluatie) 
4)  Hoe wordt het versnelde en/of verrijkte programma in de 

pilotscholen uitgevoerd en welke knelpunten en 
succesfactoren beïnvloeden de uitvoering (procesevaluatie).  

 
Samenvatting 
Scholen die deelnemen aan de pilot VVV, hebben vaak al ervaring 
met extra aanbod voor getalenteerde vwo-leerlingen. De scholen 
krijgen binnen de pilot ruimte om leerlingen al in de onderbouw te 
laten starten met versnelling en verrijking. We zien dat leerlingen 
dan ook starten met VVV-trajecten in verschillende leerjaren (1 
t/m 3). De invulling van de trajecten is ook uiteenlopend, 
bijvoorbeeld een versneld traject met eindexamen in het vijfde 
schooljaar, of combinaties van een meer gecomprimeerd aanbod 
en extra vakken. Scholen zoeken soms ook externe samenwerking 
voor de invulling van de VVV-trajecten, met name bij 
verrijkingsprogramma’s.  
 
Scholen hebben vaak duidelijke selectiecriteria en een 
toelatingsprocedure voor deelname aan VVV-trajecten. In praktijk 
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worden deze criteria niet heel strikt toegepast. Het gaat vooral om 
het beeld dat de school zich vanuit verschillende bronnen vormt 
over leerprestaties en leerhouding van de leerlingen, bijvoorbeeld 
ook vanuit het basisonderwijs. De selectiecriteria worden voor 
versnelde trajecten wel wat strenger gehanteerd dan voor verrijkte 
trajecten, soms volgen zelfs alle vwo-leerlingen op een school een 
verrijkt programma. De meeste leerlingen vinden dat ze van 
tevoren voldoende informatie hadden voor hun keuze om al dan 
niet aan een VVV-traject deel te nemen. Wel zouden ze graag van 
tevoren meer informatie krijgen over wat ze precies kunnen 
verwachten, ook met betrekking tot de organisatie van de VVV-
trajecten. 
 
De VVV-trajecten zijn doorgaans maatwerkprogramma’s, daarom 
zitten de deelnemende leerlingen meestal niet bij elkaar in een 
klas, soms wel gedeeltelijk, bijvoorbeeld in een stamgroep, of bij 
bepaalde vakken. Bij verrijkte programma’s zitten de deelnemende 
leerlingen vaker in één groep dan bij versnelde programma’s. Dit 
hangt waarschijnlijk samen met het grotere aantal leerlingen dat 
deelneemt aan verrijkte trajecten. 
De inhoud van de programma’s wordt in de basis vooral door 
schoolleiders en docenten bepaald. Leerlingen hebben vaak wel 
invloed op het tempo, en de vormgeving van hun programma, en 
soms ook op de inhoud. Hierbij worden ze begeleid door een coach 
of mentor. Leerlingen zelf menen dat de school voor het grootste 
deel het programma bepaalt, en dat ze alleen op de manier waarop 
ze aan de leerstof werken meer invloed hebben. 
 
Aangezien de organisatie en uitvoering van VVV-trajecten veel 
veranderingen voor docenten met zich meebrengt, zoals 
afstemming op de individuele leerling en vakinhoudelijke en 
didactische aanpassingen, worden zij ook op hun beurt gecoacht. 
Meestal gaat het om interne begeleiding, soms is er een externe 
coach of wordt scholing aangeboden.  
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Docenten ervaren de belangrijkste knelpunten op het gebied van 
de extra werkdruk, de roostertechnische uitvoering en het 
bijhouden van administratie en zicht houden op waar individuele 
leerlingen mee bezig zijn. De belangrijkste succesfactoren zijn de 
inzet van docenten en leerlingbetrokkenheid, en ruimte geven aan 
leerlingen, aldus schoolleiders en docenten. In het algemeen is er 
gedurende de looptijd van het onderzoek niet veel gewijzigd in de 
aanpak op scholen.  

2.1  Organisatie van het programma 

In deze paragraaf gaan we in op de organisatie van de VVV-
programma’s op de aan de pilot deelnemende scholen. We 
bespreken of de VVV-programma’s voortkomen uit bestaande 
programma’s op de scholen, de invulling van de programma’s, de 
selectiecriteria en selectieprocedure van leerlingen voor deelname 
een VVV-traject, en de betrokkenheid van interne en externe 
stakeholders7. 
 
De VVV-programma’s op de deelnemende scholen komen even 
vaak niet, of juist wel voort uit bestaande programma’s in de 
school (resp. 52% en 48%, zie bijlage 2A, tabel 6). Uit de plannen 
van aanpak van de VVV-scholen blijkt dat de scholen bijvoorbeeld 
ervaring hebben met vwo-plusklassen, honoursprogramma’s, 
excellentieprojecten, aanbod extra vakken, 
internationaliseringsprogramma’s en masterclasses aan 
hogescholen of universiteiten. Sommige scholen zijn 

                                                             
 
7  Bronnen: 

-Plannen van aanpak van scholen die deelnemen aan VVV 

-Vragenlijstonderzoek schoolleiders en docenten deelnemend aan VVV: zie Bijlage 2 

-Interviews met schoolleiders en docenten deelnemend aan VVV ihkv de casestudy 

-Vragenlijstonderzoek leerlingen VVV: zie Bijlage 3 
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begaafdheidsprofielscholen, of benoemen dat ze al specifiek beleid 
hebben op talentontwikkeling.  
 
Invulling VVV-programma’s 
De invulling van de VVV-programma’s is erg divers. Bijvoorbeeld 
het moment waarop leerlingen starten met versnelling/verrijking 
loopt uiteen. De trajecten kunnen al starten in de samenwerking 
met het basisonderwijs en voorafgaand aan de overgang naar 
voortgezet onderwijs. Bij andere scholen start de 
versnelling/verrijking in het eerste, tweede of derde leerjaar van 
het voortgezet onderwijs.  
Verder leiden versnelde trajecten lang niet altijd tot een 5-jarig 
vwo, vaak sluiten leerlingen bepaalde vakken wel eerder af, en 
vindt in de overgebleven tijd verrijking plaats, bijvoorbeeld in de 
vorm van trajecten in samenwerking met het hoger onderwijs. Ook 
kan de vrijgevallen tijd besteed worden aan de vakken waar 
leerlingen meer moeite mee hebben. Waar scholen een versneld 
programma aanbieden met de mogelijkheid voor versnelde 
examens, wordt versnelling bijvoorbeeld gerealiseerd door 
onnodige herhaling in de lesstof te schrappen en een deel van het 
frontale onderwijs te vervangen door zelfstudie met ict-middelen.  
Voor verrijking wordt soms al lesstof uit de bovenbouwvakken 
economie of filosofie aangeboden, of extra vakken zoals Chinees 
of Spaans. Soms wordt externe samenwerking gezocht, 
bijvoorbeeld met een onderzoeksinstituut (bijv. op het gebied van 
watertechnologie), of universiteiten (gastcolleges, proefstuderen). 
 
Selectie op basis van motivatie en interesse 
De selectiecriteria die scholen hanteren om te besluiten welke 
leerlingen worden toegelaten tot VVV-programma’s (zie tabel 2.1) 
komen overeen met de eerder genoemde geschiktheidskenmerken 
van leerlingen voor deze trajecten: motivatie, interesse, 
schoolprestaties en werkhouding van leerlingen. Een screening of 
test op intelligentie of (hoog)begaafdheid speelt een veel minder 
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grote rol. Enkele schoolleiders noemen nog als aanvullend 
criterium de input vanuit de basisschool, waaruit blijkt dat een 
leerling uitdaging nodig heeft en dit ook aan kan. 
Over het geheel genomen spelen de selectiecriteria een grotere rol 
bij versnelde programma’s dan bij verrijkte programma’s. 
 
Tabel 2.1  Welke selectiecriteria worden gebruikt om te besluiten welke leerlingen worden 

toegelaten tot het versnelde/verrijkte programma? Meerdere antwoorden mogelijk 

 Versneld Verrijkt  

 (N=14) % (N=16) % 

Motivatie van de leerling 93 94 

Interesse van de leerling 86 81 

Schoolprestaties 79 69 

Werkhouding van de leerling 79 56 

Motivatie van docent om leerling toe te laten 50 0 

Eindtoetsscore op basisschool (bijv. CITO) 29 25 

Gesignaleerd onderpresteren van de leerling 21 13 

Indicatie voor hoogbegaafdheid: leer- en persoonseigenschappen 14 19 

Anders, namelijk 14 13 

Indicatie voor hoogbegaafdheid: IQ-test 7 0 

Screeningsresultaat van Centrum Begaafdheidsonderzoek of 

soortgelijke instelling 
0 6 

Bron: Vragenlijstonderzoek schoolleiders en docenten (bijlage 2A, tabel 11) 

 

In de perceptie van leerlingen staan hun schoolprestaties 
bovenaan het lijstje van criteria voor hun toelating tot een VVV-
programma (zie bijlage 3, tabel 1). Daarna volgen: het oordeel van 
docenten/mentor, motivatie en werkhouding, score op de 
eindtoets basisschool en eigen interesse. De volgorde van het 
belang van de verschillende onderdelen wordt blijkbaar anders 
ervaren door leerlingen in vergelijking met wat schoolleiders 
hierover melden. Wel plaatsen schoolleiders en leerlingen dezelfde 
onderdelen in de top zes. Verder zijn vrijwel alle leerlingen (98%, 
zie bijlage 3, tabel 2) tevreden over hoe de school bepaalt of 
leerlingen kunnen deelnemen aan het programma. 
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Selectieprocedure  
In de selectieprocedures die scholen hanteren voor toelating van 
leerlingen tot VVV-trajecten speelt een gesprek met leerlingen de 
belangrijkste rol (82%). Daarnaast worden vaak gesprekken met 
de ouders gevoerd (46%). Een motivatiebrief of een screening op 
begaafdheid worden wat minder vaak genoemd (resp. 36% en 
32%) (zie bijlage 2A, tabel 8). Veel schoolleiders noemen nog 
aanvullende onderdelen in de selectieprocedure, zoals 
aanmelding, advies of assessment van de basisschool, input van 
een coach of docent, een assessment, resultaten van de leerling 
met betrekking tot specifieke modules gericht op vaardigheden en 
inzicht, en motivatie van de leerling. Leerlingen mogen soms ook 
voor de overgang po-vo al proefdraaien op scholen, zodat zij zelf 
beter kunnen nagaan of ze het echt willen. 
 
De meeste leerlingen (82%, zie bijlage 3, tabel 4) vinden dat ze van 
tevoren voldoende informatie hadden voor hun keuze om al dan 
niet aan een VVV-traject deel te nemen. Bij de vraag hoe de 
informatievoorziening beter had gekund, antwoorden leerlingen 
in versnelde trajecten dat ze het belangrijk vinden om meer te 
weten over hoe zwaar het traject is, en informatie te krijgen over 
de voordelen van een versneld traject, welke vakken anders zullen 
gaan dan regulier, hoe de klassenorganisatie geregeld is 
(samenvoeging klas 2 en 3 bijvoorbeeld). Ook verrijkers vinden het 
wenselijk dat er van tevoren duidelijker uitgelegd wordt wat ze 
kunnen verwachten.  
Vrijwel alle leerlingen (95%, zie bijlage 3, tabel 5) zijn tevreden 
over de manier waarop de toelating tot het programma voor hen 
verlopen is. Als verbeterpunt noemt een van de leerlingen dat de 
procedure niet te langdradig moet zijn en met minder herhaling 
van gesprekken.  
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Betrokkenheid interne/externe stakeholders  
Volgens schoolleiders zijn vooral docenten (59%), schoolleiding 
(55%) en leerlingen zelf (46%) betrokken bij het besluit of een 
leerling wordt toegelaten tot het programma (zie bijlage 2A, tabel 
7). Ouders en de zorgcoördinator spelen een minder grote rol in dit 
besluit. Enkele schoolleiders noemen in de vragenlijst nog andere 
actoren in de toelating, bijvoorbeeld een toelatingscommissie, 
input van de basisschool, of een coach die de leerling begeleidt. 
 
Leerlingen melden dat vooral zijzelf (bij versnelde trajecten wat 
vaker dan bij verrijkte trajecten), hun ouders, en hun 
docenten/mentor betrokken zijn bij het besluit tot deelname aan 
het programma (resp. 77%, 69%, 64%; zie Bijlage 3, tabel 3). 
Opvallend verschil tussen versnelde en verrijkte trajecten is dat 
leerlingen bij verrijkte trajecten vaker ook de schoolleiding als 
betrokkene bij dit besluit benoemen (verrijkt 47%, versneld 27%). 
Desgevraagd noemen leerlingen ook de leerkracht op de 
basisschool en de (hoog)begaafdheidscoach als betrokkenen bij 
het besluit.  
 
Vooral docenten en schoolleiders hebben de inhoud van de 
versnelde/verrijkte programma’s bepaald en ontworpen (zie 
bijlage 2A, tabel 5; bijlage 2B, tabel 7). Schoolleiders en docenten 
zien ook een rol voor andere stakeholders, zoals leerkrachten uit 
het basisonderwijs, zorgcoördinator, experts op het gebied van 
onderwijs aan (hoog)begaafde/getalenteerde leerlingen, en ouders 
van deelnemende leerlingen of vanuit de ouderraad of 
medezeggenschapsraad.  
 
Ook leerlingen zelf zijn betrokken bij de invulling van de 
programma’s. Aan docenten is gevraagd op welke manier zij 
betrokken zijn. Leerlingen blijken vooral invloed te hebben op het 
tempo waarin ze de leerstof tot zich nemen, en ze hebben inspraak 
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en eigen verantwoordelijkheid in de vormgeving van het 
programma (zie bijlage 2B, tabel 6). 
In de interviews met schoolleiders komt naar voren dat leerlingen 
zelf ook inhoudelijk betrokken zijn bij de invulling van hun eigen 
programma en dat het maatwerk is.  
 
Ook aan leerlingen zelf is de vraag voorgelegd in welke mate zij 
zelf invloed hebben op verschillende onderdelen in VVV-
programma’s (zie bijlage 3, tabel 6). Voor de meeste onderdelen, 
zoals het tempo, onderwerpen, toetsen etc. vinden leerlingen dat 
de school voor het grootste deel het programma bepaalt. Alleen de 
manier waarop een leerling aan de leerstof werkt, is iets wat 
school en leerling samen bepalen, aldus de leerlingen.  
 
Ongeveer een kwart van de leerlingen geeft aan dat docenten die 
betrokken zijn bij het VVV-traject, meer dan andere docenten, 
ruimte geven aan leerlingen om de verschillende onderdelen van 
het programma zelf te bepalen. De meeste leerlingen zijn van 
mening dat dit gewoon per docent verschillend is (zie bijlage 3, 
tabel 7). Ouders zijn in de ogen van de leerlingen slechts beperkt 
betrokken bij de invulling van hun programma (zie bijlage 3, tabel 
8).  
 
Enkele schoolleiders hebben in verband met de versnelde/verrijkte 
programma’s contact gehad met de inspectie tijdens de planfase 
en implementatiefase (zie bijlage 2A, tabel 20). Een van hen geeft 
aan dat de inspectie enthousiast was over het programma. Maar in 
de meeste gevallen (versneld 86%, verrijkt 100%) is er geen 
contact geweest met de inspectie.  

2.2  Uitvoering/implementatie van het programma  

In deze paragraaf beschrijven we de wijze waarop de VVV-
programma’s geïmplementeerd zijn op de scholen die deelnemen 



49 

 

 

aan de pilot. We kijken naar het gebruik van de selectiecriteria, de 
wijze waarop VVV-leerlingen gegroepeerd worden in klassen, en 
de begeleiding van leerlingen. Daarnaast gaan we in op de 
gesignaleerde veranderingen voor docenten naar aanleiding van 
de VVV-trajecten, en de begeleiding van docenten. Ten slotte 
bespreken we de ervaren knelpunten en succesfactoren, en de 
wijzigingen in de aanpakken ten opzichte van het oorspronkelijke 
plan van de scholen8.  
 
Selectiecriteria in praktijk 
In de interviews met schoolleiders komt naar voren dat de 
selectiecriteria over het algemeen niet heel ‘hard’ zijn. Het gaat 
vooral om het beeld dat de school zich vormt over leerprestaties, 
motivatie en leerhouding van de leerlingen, vanuit verschillende 
bronnen zoals de leerkracht van groep 8, het schooladvies, 
vakdocenten en mentor. Daarbij speelt bijvoorbeeld indicatie voor 
onderpresteren en (hoog)begaafdheid ook een rol. Schoolleiders 
stellen dat het echt om maatwerk gaat, en dat vooral belangrijk is 
wat leerlingen zelf willen. In de interviews met docenten wordt 
hieraan nog toegevoegd dat er bij toelating tot een volledig 
versneld programma gekeken wordt naar toetsgegevens, waarbij 
het er vooral om gaat dat een leerling goede cijfers heeft op basis 
van inzicht in de lesstof, en dat studievaardigheden belangrijk 
zijn. Sociaal-emotionele componenten zijn ook belangrijk als een 
leerling doorstroomt naar een klas met oudere leerlingen, maar 
het is moeilijk in te schatten hoe dat in praktijk gaat. Dit kan 
bijvoorbeeld ook een rol spelen bij (hoog)begaafde leerlingen (evt. 
met probleemdiagnoses).  
 

                                                             
 
8  Bronnen 

-Vragenlijstonderzoek schoolleiders en docenten: zie Bijlage 2 

-Interviews schoolleiders en docenten (casestudy) 
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Selectie strenger bij versnelde programma’s  
We vroegen aan schoolleiders of er leerlingen zijn afgewezen die 
zich hadden aangemeld voor een VVV-traject. Voor versnelde 
programma’s is dit vaker het geval dan voor verrijkte 
programma’s (versneld 64%, verrijkt 44%; zie bijlage 2A, tabel 
15). Als reden voor afwijzing wordt bij beide programma’s 
aangegeven dat het gaat om leerlingen die niet voldoen aan de 
selectiecriteria, of dat de combinatie van de selectiecriteria teveel 
reden tot twijfel geeft. Ook de resultaten van een assessment 
kunnen een rol spelen, of uit een gesprek kan blijken dat de 
motivatie van de leerling onvoldoende is of vaardigheden zoals 
zelfstandig werken niet voldoende aanwezig zijn.  
 
Redenen voor toelating van leerlingen zijn bij versnelde 
programma’s dat de leerlingen voldoen aan de toelatingseisen, of 
dat de aanwezige vakkennis voldoende was. Bij de verrijkte 
programma’s wordt relatief vaak aangegeven dat alle leerlingen 
mogen meedoen, bijvoorbeeld als zij een vwo-advies hebben, of 
deelnemen aan een vwo-kernplusprogramma. Ook wordt 
aangegeven dat leerlingen in overleg worden uitgenodigd om deel 
te nemen aan het verrijkte programma. 
 
Bij de selectie voor verrijkte programma’s wordt vaker afgeweken 
van de vooraf gestelde selectiecriteria dan bij versnelde 
programma’s. Bij verrijkte programma’s geeft ongeveer een kwart 
van de schoolleiders aan dat de selectiecriteria niet zijn toegepast 
bij de toelating van leerlingen, dit kwam bij de versnelde 
programma’s niet voor. Bij versnelde programma’s verloopt de 
toelating bij 64% van de scholen volgens de criteria, bij verrijkte 
programma’s is dit bij 44% van de scholen het geval.  
De redenen waarom leerlingen (deels) niet volgens de gestelde 
criteria zijn toegelaten tot het versnelde programma zijn 
bijvoorbeeld dat de leerling zelf graag wil deelnemen, dat de 
criteria pas later zijn opgesteld, of dat soms andere overwegingen 
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een rol spelen. Leerlingen zijn niet volgens de criteria toegelaten 
tot verrijkte programma’s omdat: alle vwo-leerlingen het 
programma volgen, het verschillend is per onderdeel, en iedere 
leerling een kans krijgt op de school.  
 
Meestal geen eigen klas 
Leerlingen die een verrijkt programma volgen, vormen vaker een 
eigen groep/klas dan leerlingen in een versneld programma (zie 
bijlage 2A, tabel 16). In figuur 2.1 is dit grafisch weergegeven. 
 

Figuur 2.1 Groepering van leerlingen in versnelde/verrijkte programma’s  

 
In de toelichting geven schoolleiders zowel bij de versnelde als bij 
de verrijkte programma’s aan dat het om maatwerkprogramma’s 
gaat, waarbij er vaak voor gekozen wordt om leerlingen bij elkaar 
in de stamgroep te laten en daarbij gedifferentieerd les te geven, of 
leerlingen voor bepaalde vakken apart les te geven, of in andere 
klassen te laten aanschuiven (bijvoorbeeld van een hoger leerjaar) 
waarbij deze leerlingen een eigen rooster volgen. 
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Begeleiding van leerlingen door coach of mentor 
De begeleiding van leerlingen kan op verschillende manieren 
worden georganiseerd (zie bijlage 2B, tabel 8). De meeste scholen 
(83%) laten leerlingen begeleiden door de mentor, interne 
(zorg)coach en vakdocenten. Ook veel scholen hebben een interne 
coördinator of projectleider die de begeleiding van leerlingen 
regelt (52%). Externe begeleiding of geen extra begeleiding komt 
veel minder vaak voor. Ook wordt in een interview met docenten 
genoemd dat ouderejaars leerlingen tutor zijn voor de startende 
leerlingen. 
 
Veranderingen voor docenten 
Zowel aan schoolleiders als aan docenten is gevraagd welke 
veranderingen de versnelde en verrijkte programma’s 
teweegbrengen voor het professioneel handelen van docenten. 
Schoolleiders kijken hier iets anders tegenaan dan docenten. Zo 
menen schoolleiders dat de meeste veranderingen liggen op het 
vlak van vakinhoudelijke en didactische aanpassingen (zie bijlage 
2A, tabel 18).  
Docenten zien als belangrijkste verandering dat er meer 
afstemming nodig is op de behoeften van de individuele leerling 
(zie bijlage 2B, tabel 11).  
 
Zowel schoolleiders als docenten menen dat het handelen van 
docenten verandert omdat deelnemende leerlingen meer gecoacht 
moeten worden. Er zijn op deze aspecten geen duidelijke 
verschillen tussen de versnelde en de verrijkte programma’s.  
In de interviews brengen schoolleiders en docenten naar voren dat 
docenten leerlingen meer moeten begeleiden vanuit activerend 
perspectief, en dat er meer sociale begeleiding nodig is, ook in het 
kader van de groepsdynamiek. Verder moeten docenten het vaste 
programma en de lesmethode los kunnen laten, meer verbanden 
kunnen leggen (bijvoorbeeld tussen de vakken), en meer 
differentiatie en maatwerk bieden. 
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Begeleiding van docenten 
De begeleiding van docenten die bij versnelde of verrijkte 
programma’s betrokken zijn, is op verschillende manieren 
georganiseerd, zo blijkt uit de vragenlijsten en de gesprekken met 
schoolleiders en docenten. Docenten kunnen met vragen terecht 
bij de directeur, interne coördinator, projectleider, afdelingsleider, 
HB-specialist, of Talent-Coaches. Docenten krijgen ook meer 
reguliere begeleiding, bijvoorbeeld door groepering van betrokken 
docenten in een expertteam op school, wekelijks overleg tussen 
coaches, en vakdocenten die geplande uren hebben om samen te 
werken voor de versnelde/verrijkte programma’s. Docenten die 
nieuw zijn bij het programma worden geïnformeerd en begeleid 
door de meer ervaren collega’s. Soms zijn er bijeenkomsten over 
het programma, waarin betrokken docenten geïnformeerd worden 
over veranderingen of aanpassingen, waarbij ook experts 
aanwezig zijn. Ook wordt begeleiding door een (externe) coach 
geregeld, wordt er scholing aangeboden, intervisie of persoonlijke 
gesprekken. 
Enkele malen melden docenten dat er geen bijzondere begeleiding 
is voor het programma.  
 
Knelpunten en succesfactoren 
De belangrijkste knelpunten bij de uitvoering van versnelde en 
verrijkte programma’s zijn volgens de schoolleiders zowel als de 
docenten, de extra werkdruk voor docenten, en de 
roostertechnische uitvoering van het programma (zie figuur 2.2; 
zie bijlage 2A, tabel 22 en bijlage 2B, tabel 13).  
Docenten noemen daarnaast ook het bijhouden van administratie 
en zicht houden op waar leerlingen mee bezig zijn als belangrijke 
knelpunten. De knelpunten bij verrijkte programma’s zijn wat 
meer gespreid over de verschillende onderwerpen die genoemd 
zijn bij deze vraag, in vergelijking met versnelde programma’s.  
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Figuur 2.2 Knelpunten bij versnelde/verrijkte programma’s volgens docenten 

 
 
Schoolleiders merken op: 

- “De leerlingadministratie heeft er moeite mee, 
roosterprogramma’s sporen niet met maatwerkprogramma’s.” 

- “De waan van de dag fietst er soms doorheen, je hebt leerlingen 
nu eenmaal niet aan een touwtje.” 

- “Nieuwe docenten moet je meenemen, anders loopt het vast bij 
vertrek van de eerste kartrekkers.” 

 
Een schoolleider vindt het jammer dat veel leerlingen naar een 
gymnasium willen waar vooral een goed aanbod is voor talige 
leerlingen, terwijl leerlingen met andere talenten juist veel profijt 
zouden kunnen hebben van het brede aanbod van de VVV-
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trajecten. Deze school zou er meer bekendheid aan willen geven, 
zodat leerlingen een betere keuze kunnen maken. Ten slotte wordt 
in het kader van een verrijkt programma opgemerkt dat leerlingen 
een te vol programma hebben, omdat andere onderdelen niet zijn 
komen te vervallen. Dat is een aandachtspunt op deze school. 
 
 
De belangrijkste succesfactoren zijn volgens de schoolleiders en 
docenten: ruimte geven aan leerlingen, flexibiliteit van de 
organisatie, inzet van docenten en leerlingbetrokkenheid. Dit 
geldt voor beide programma’s (zie figuur 2.3; zie bijlage 2A, tabel 
23 en bijlage 2B tabel 14).  
 
 

Figuur 2.3 Succesfactoren bij versnelde/verrijkte programma’s volgens docenten 

 
Opmerkingen van schoolleiders over succesfactoren: 
- “Professioneel en organisatorisch een manier van werken 

integreren, belangrijk dat vakgroepen weten wat moet, wat mag, 
wat leerlingen kunnen en waartoe docenten in staat zijn.” 
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- “Succesfactor zijn de leerlingen. Gaaf om te zien dat ze hun best 
ervoor doen, en dat ze het heel goed redden.” 

- Oudere leerlingen zeggen soms: “Was dat in mijn tijd maar 
mogelijk geweest”.  

 
Weinig wijzigingen in de aanpak 
Op de meeste scholen is niet afgeweken van het oorspronkelijke 
plan van aanpak gedurende het programma, maar bij de versnelde 
programma’s komt aanpassing wel wat vaker voor dan bij 
verrijkte programma’s (resp. 43% en 25%; zie bijlage 2A, tabel 21). 
Bij versnelde trajecten ging het soms om individuele 
aanpassingen, soms om overall aanpassingen doordat er een 
overdracht plaatsvindt van de taken van de aanjager van het 
programma aan andere docenten, andere inzichten in de loop van 
de tijd, koppeling van versnellers aan ander leerjaar (3 vwo 
regulier in plaats van 2 vwo regulier), of meer spreiding in de 
overgang van leerjaar 1 naar 3. Bij verrijkte trajecten ging het om 
aanpassingen in het rooster, de eisen (die te laag bleken), of meer 
keuzemogelijkheden voor leerlingen. 
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3 Opbrengsten van de maatregel 

In dit hoofdstuk gaan we in op de opbrengsten voor leerlingen 
van de maatregel VVV. Eerst bespreken we de deelname aan de 
verrijkte, respectievelijk versnelde programma’s op de 
onderzochte scholen en de tussentijdse uitstroom uit die 
programma’s. Vervolgens gaan we in op de effecten van 
deelname aan die programma’s op de motivatie en het 
welbevinden van de leerlingen. Daarna zoomen we in op de 
invloed van deelname op leerlingresultaten. Ten slotte kijken we 
naar de invloed op de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.  
Hiermee beantwoorden we het eerste onderdeel van de vijfde 
onderzoeksvraag: 
5a)  In hoeverre draagt het versnelde en/of verrijkte programma 

in de pilotscholen bij aan talentontwikkeling bij leerlingen. 
 
Samenvatting 
De pilot VVV wordt vooral benut om leerlingen verrijkte 
programma’s te kunnen aanbieden. Het lijkt erop dat verrijkte 
programma’s grootschaliger ingezet kunnen worden, mogelijk 
omdat verrijkte programma’s voor meer leerlingen geschikt zijn 
dan versnelde programma’s. Het kan ook zijn dat versnelde 
programma’s meer maatwerk vragen, en daarom beperkt 
aangeboden kunnen worden. De uitstroom van leerlingen uit VVV-
programma’s, om andere redenen dan diplomering, is redelijk 
beperkt. 
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Uit de effectmeting blijkt dat leerlingen in VVV-trajecten lager 
scoren op verveling en hoger op motivatie dan vergelijkbare 
leerlingen in de controlegroep. Dit kan heel goed te verklaren zijn 
vanuit de selectiecriteria die de scholen hanteren, waarin 
motivatie en interesse van leerlingen een duidelijke rol spelen.  
 
Bij herhaalde metingen blijken er nauwelijks tot geen 
aanwijzingen dat de groei van motivatie in de VVV-groep sterker is 
dan die in de groep leerlingen in reguliere vwo-programma´s. De 
aanvankelijke verschillen blijven dus gehandhaafd. Al met al lijken 
dit toch positieve bevindingen. Mogelijk zorgen de VVV-trajecten 
ervoor dat getalenteerde leerlingen gemotiveerd blijven en worden 
ze voldoende uitgedaagd om zich niet te gaan vervelen en bij de les 
te blijven. 
De resultaten van de vragenlijstonderzoeken, en de casestudy 
ondersteunen deze conclusie. Docenten melden dat zij positieve 
ontwikkelingen zien bij leerlingen die deelnemen aan VVV-
trajecten, met name wat schoolse motivatie, leerhouding en 
talentontwikkeling betreft. Men is ook positief over tevredenheid 
van leerlingen en zelfvertrouwen bij het leren. We horen in 
gesprekken met leerlingen en ouders eveneens positieve berichten 
over motivatie van deze leerlingen. De leerlingen menen dat dat ze 
op school meer worden uitgedaagd om aan de leerstof te werken, 
en dat zij hun talenten meer kunnen benutten. 
 
Daarnaast concluderen we op basis van gegevens over 
rapportcijfers dat VVV-leerlingen hogere schoolprestaties behalen 
dan leerlingen in het reguliere vwo-onderwijs. 
 
In het onderzoek hebben we geen invloed kunnen vaststellen van 
de VVV-trajecten op de cognitieve ontwikkeling van VVV-
leerlingen. We zagen op dit punt geen significante verschillen 
tussen de VVV-leerlingen en de controleleerlingen. Wel zagen we 
in de eerste testafname op enkele aspecten van cognitieve 
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capaciteiten verschillen tussen beide groepen. Deze verschillen 
zijn echter niet eenduidig in het voordeel van VVV-leerlingen. 

3.1  Deelname leerlingen in programma’s     

In deze paragraaf gaan we in op de deelname van scholen en 
leerlingen aan de evaluatie van de pilot VVV. Ook bespreken we 
kort de uitstroom van leerlingen uit de programma’s9. 
 
Aantal leerlingen in VVV-programma 
Van de twintig scholen die hebben deelgenomen aan het 
onderzoek naar de pilot VVV hebben we een overzicht gemaakt van 
de aantallen leerlingen in VVV-programma’s (Zie bijlage 5).  
Het aantal scholen dat deelnam aan het onderzoek varieerde 
enigszins per schooljaar (jaar 1 N=14, jaar 2 N=14, jaar 3 N=11, jaar 
4 N=9). Ook het aantal leerlingen dat deelnam aan het onderzoek 
varieerde (jaar 1: N=252, jaar 2 N=282, jaar 3 N=239, jaar 4 N=190).  
Het totaal aantal leerlingen dat gedurende het onderzoek heeft 
deelgenomen aan een VVV-programma is 517, waarvan (ca. 75% 
verrijkt en 25% versneld). 
 
Niet alle leerlingen die deelnamen aan verrijkte/versnelde 
trajecten namen jaarlijks deel aan het vragenlijstonderzoek, 
bijvoorbeeld omdat ze op het moment van de afname van de 
vragenlijst afwezig/ziek waren.  
Meer structureel was de afname van het aantal scholen en 
leerlingen dat deelnam aan het vragenlijstonderzoek doordat 
vanaf het tweede onderzoeksjaar de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht werd. In het eerste 
onderzoeksjaar vroegen we oudertoestemming door middel van 
                                                             
 
9  Bronnen: 

-Data mbt deelname van scholen en hun leerlingen aan de evaluatie pilot VVV: zie Bijlage 5 

-Vragenlijstonderzoek schoolleiders deelnemend aan de pilot VVV: zie Bijlage 2 
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passief informed consent (ouders hoefden alleen te reageren als ze 
geen toestemming voor deelname wilden geven). Vanaf het tweede 
onderzoeksjaar moesten we werken met actief informed consent 
(alle ouders moesten expliciet toestemming geven of toestemming 
weigeren). De leerlingen van wie de ouders geen reactie gaven, 
konden we niet meenemen in de vragenlijstafname. Een tweede 
gevolg was dat enkele scholen afhaakten voor deelname aan het 
vragenlijstonderzoek onder leerlingen vanwege de extra 
administratieve druk die deze procedure met zich meebracht. 
Ten slotte heeft ook de corona-uitbraak waarschijnlijk een rol 
gespeeld in de afname van deelname van scholen en leerlingen.  
 
Om een beeld te krijgen van de omvang van deelname aan VVV-
trajecten in verhouding tot het totale aantal vwo-leerlingen op een 
school is hierover een vraag gesteld in de vragenlijst voor 
schoolleiders. Van de schoolleiders die de vragenlijst hebben 
ingevuld, geeft 55% aan dat het aantal leerlingen in versnelde 
trajecten minder dan 5% van het totale aantal vwo-leerlingen 
betreft (zie bijlage 2A, tabel 13), terwijl 44% aangeeft dat het 
aantal leerlingen in verrijkte programma’s meer is dan 20% van 
het totaal aantal vwo-leerlingen. In figuur 3.1 is dit inzichtelijk 
gemaakt. 
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Figuur 3.1 Aantal vwo-leerlingen in een VVV-programma 

 
Op de scholen die aan het onderzoek deelnamen, is het aantal 
leerlingen dat deelneemt aan verrijkte programma’s dus veel 
groter dan het aantal leerlingen in versnelde programma’s. 
Mogelijk kunnen verrijkte programma’s grootschaliger worden 
aangeboden dan versnelde programma’s die veel meer maatwerk 
vragen. 
 
Uitstroom 
Uiteraard was er jaarlijks instroom van nieuwe leerlingen in 
trajecten, en ook uitstroom van leerlingen.  
 
Gedurende de looptijd van het onderzoek zijn 98 leerlingen 
uitgestroomd. We vroegen de scholen jaarlijks naar de redenen 
voor uitstroom. Ongeveer de helft van de leerlingen is geslaagd en 
van school af. Bij 10% van de uitgestroomde leerlingen wordt 
aangegeven dat dit is vanwege tegenvallende resultaten, het 
traject is te moeilijk (zie verder bijlage 5; tabel 5.1). 
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Met de vragenlijst voor schoolleiders is ook nagegaan of er 
tussentijds leerlingen zijn uitgestroomd uit de VVV-programma’s. 
De helft van de schoolleiders geeft aan dat dit voorkomt bij 
verrijkte programma’s, en 36% van hen ziet dit gebeuren bij de 
versnelde programma’s (zie bijlage 2A, tabel 17). Desgevraagd 
melden de schoolleiders dat de reden hiervoor was dat het 
programma toch te moeilijk of te zwaar was, dat resultaten 
tegenvielen, of dat er persoonlijke of sociale redenen waren en 
bijvoorbeeld thuisproblematiek een rol speelde. 

3.2  Invloed op motivatie en welbevinden van 
leerlingen  

We bespreken motivatie en welbevinden van leerlingen op scholen 
die deelnemen aan de evaluatie van de pilot VVV grotendeels aan 
de hand van motivatie-instrumenten die leerlingen invulden. 
Daarnaast gaan we na hoe de leerlingen zelf, hun ouders en hun 
docenten aankijken tegen de invloed van VVV-trajecten op 
motivatie van de leerlingen. 10  
 
Inleiding 
Om de motivatie en het welbevinden van de leerlingen te meten is 
een aantal jaren achter elkaar een vragenlijst afgenomen. Deze 
bestond uit 55 items, onderverdeeld in de volgende categorieën: 

• Intrinsieke motivatie 
• Competentie 
• Sociale verbondenheid 
• Autonomie 
• Mastery 

                                                             
 
10  Bronnen: 

-Vragenlijstonderzoek docenten deelnemend aan de pilot VVV: zie Bijlage 2 

-Vragenlijstonderzoek leerlingen motivatie en welbevinden: zie Bijlage 1.4 en Bijlage 4 

-Interviews leerlingen, ouders, docenten (casestudy) 
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• Plezier 
• Trots 
• Verveling 
• Self-efficacy 

 
De eerste vier schalen betreffen motivatie conform de self-
determination theorie van Ryan en Deci (2000). De overige schalen 
zijn gebaseerd op alternatieve motivatietheorieën, zoals die van 
Elliot en Church, Elliot en McGregor en Covington (Elliot & 
Church, 1997; Elliot & McGregor, 2001; Covington, 1992). Zij 
meten leergierigheid (mastery), cognitief zelfvertrouwen 
selfefficacy) en plezier, trots en verveling en kunnen worden 
opgevat als indicatoren voor het welbevinden van leerlingen (voor 
meer gedetailleerde informatie over het gebruikte instrument en 
de onderliggende theorie verwijzen we naar Bijlage 1.4). 
 
De onderzoeksgroep 
Er hebben drie cohorten meegedaan aan het onderzoek, te weten 
de cohorten 2017 – 2018, 2018 – 2019 en 2019 – 2020. In het 
schooljaar 2020 – 2021 is de vragenlijst voor het laatst 
afgenomen, maar toen zijn er geen nieuwe deelnemers bevraagd. 
Omdat sommige leerlingen in alle vier jaren de vragenlijst hebben 
ingevuld, zijn er maximaal vier herhaalde metingen beschikbaar. 
Dat geldt echter maar voor een zeer klein deel van de deelnemers. 
 
Onderstaande tabel (Tabel 3.1) geeft een overzicht van de aantallen 
deelnemers, uitgesplitst naar cohort en conditie, te weten 
deelnemers aan een verrijkt of versneld programma versus 
leerlingen in het reguliere programma, i.e. de controlegroep. Het is 
duidelijk dat het aantal nieuwe deelnemers per schooljaar gestaag 
afneemt.  
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Tabel 3.1 Aantallen deelnemers per cohort en conditie 

 

Conditie 

Totaal VVV controle 

Cohort Onbekend 30 13 43 

Schooljaar 2017 - 2018 253 283 536 

Schooljaar 2018-2019 74 61 135 

Schooljaar 2019-2020 49 37 86 

Totaal 406 394 800 

 
 
Herhaalde metingen 
Na de eerste meting is gekeken naar de verschillen op de negen 
motivatieschalen tussen leerlingen in VVV-programma´s (N=178) 
en leerlingen in het reguliere vwo-programma (N=169). VVV-
leerlingen scoren gemiddeld hoger op alle schalen dan leerlingen 
in het reguliere programma (zie Figuur 3.2).  
Alle verschillen behalve bij verbondenheid en trots zijn statistisch 
significant, dus de leerlingen die een verrijkt of versneld 
programma volgen, zijn sterker gemotiveerd dan leerlingen in het 
reguliere vwo (V=.113, F(9,336)=4.21, p<.001). VVV-leerlingen scoren 
zoals verwacht lager op de schaal verveling dan leerlingen in het 
reguliere vwo-programma.  
 
Wel moet er rekening mee worden gehouden dat de eerste meting 
plaatsvond toen de VVV-programma´s al in werking waren en de 
leerlingen dus al deelnamen aan een VVV-traject. We beschikken 
dus niet over een echte nulmeting. Dit resultaat is dus niet per se 
een indicatie voor de invloed van de programma´s op de motivatie 
en het welbevinden van leerlingen. Het kan net zo goed zijn dat 
leerlingen die deelnemen aan VVV a priori sterker gemotiveerd 
zijn dan leerlingen in het reguliere vwo-onderwijs. Deze gedachte 
sluit aan bij de bevindingen in hoofdstuk 2, waarin gebleken is dat 
motivatie en interesse van leerlingen een duidelijk 
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selectiecriterium is voor toelating tot VVV-programma’s op de 
scholen.  
 

Figuur 3.2 Verschillen in motivatie bij de eerste afname van de motivatievragenlijst 

 
Ook voor de vervolgmetingen zijn de gegevens van de VVV-groep 
en de overige leerlingen vergeleken. Daarbij zijn steeds alleen die 
leerlingen in de analyses meegenomen die ook aan eerdere 
metingen hadden deelgenomen. De groep wordt dus steeds 
kleiner, wat invloed heeft op de power van de analyses; de kans op 
het vinden van significante resultaten neemt af. De resultaten in 
relatie tot effecten op motivatie en welbevinden over de tijd zijn 
verder uitgewerkt in bijlage 4.  
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Er kan worden geconcludeerd dat leerlingen in een VVV-
programma in het algemeen sterker gemotiveerd zijn dan 
leerlingen die een regulier vwo-programma volgen. Dat geldt bij 
aanvang van het onderzoek voor praktisch alle negen 
motivatievariabelen, maar dit effect is niet voor alle schalen 
consistent over meerdere metingen. Enerzijds kan dat te maken 
hebben met een verkleining van de verschillen tussen beide 
groepen gedurende het onderzoek, zoals met name tussen de 
eerste en de tweede meting is vastgesteld. Anderzijds kan dit een 
artefact zijn, omdat er steeds minder volledige data beschikbaar 
zijn over meerdere metingen, waardoor de power van de 
statistische analyses aanzienlijk afneemt. 
 
Het meest consistent zijn de resultaten voor de schalen mastery en 
verveling. Het lijkt erop dat VVV-leerlingen hun vermogens 
aanzienlijk hoger inschatten dan leerlingen in het reguliere vwo 
en zich minder vervelen. 
 
Er blijken maar weinig verschillen te bestaan in de ontwikkeling 
over de tijd van gemiddelde scores tussen beide groepen. Er zijn 
dus nauwelijks tot geen aanwijzingen dat de groei van motivatie in 
de VVV-groep sterker is dan die in de groep leerlingen in reguliere 
vwo-programma´s. Van een positieve invloed van VVV op 
motivatie lijkt in die zin dus geen sprake. Eerder zou 
geconcludeerd kunnen worden dat VVV-leerlingen reeds bij 
aanvang van het versnelde of verrijkte programma sterker 
gemotiveerd zijn dan leerlingen in reguliere programma´s en dat 
deze verschillen gehandhaafd blijven. We kunnen deze 
bevindingen toch als positief duiden omdat de groep getalenteerde 
leerlingen in VVV-programma’s blijkbaar hun motivatie 
behouden, zich minder vervelen en voldoende worden uitgedaagd. 
Dit wordt ondersteund door uitspraken van docenten, leerlingen 
en ouders in vragenlijstonderzoek en interviews over de effecten 
van deelname aan VVV-trajecten op de leerlingen.  
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Docenten geven in de vragenlijst aan dat zij positieve 
ontwikkelingen zien bij leerlingen die deelnemen aan VVV-
trajecten, met name wat schoolse motivatie (vooral bij verrijkte 
programma’s), leerhouding en talentontwikkeling betreft. Men is 
ook positief over tevredenheid van leerlingen en zelfvertrouwen 
bij het leren (zie bijlage 2B, tabel 15).  
Desgevraagd lichten zij toe dat ze meer motivatie, plezier, 
enthousiasme, zelfstandigheid, inzet, eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid waarnemen bij de leerlingen. Maar dit gaat 
niet voor alle deelnemende leerlingen op: “Voor enkelen zien we 
echt dat ze opbloeien door uitdaging en begeleiding. Anderen stromen 
helaas af, omdat ze de benodigde studievaardigheden niet onder de 
knie krijgen.” en “Twee leerlingen hebben moeite met het tempo en 
de onrust van hun roosters, en zijn geïsoleerd van andere leerlingen”.  
Ook in de gesprekken met docenten in het kader van de casestudy 
worden positieve effecten op motivatie gemeld; zij zien leerlingen 
die gedreven en enthousiast zijn en hun taken goed willen 
afronden. Ook signaleren ze effecten op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen, bijvoorbeeld hun zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid.  
 
Uit de vragenlijst voor VVV-leerlingen komt naar voren dat zij 
gematigd positief zijn over de opbrengsten van hun VVV-
programma (zie bijlage 3, tabel 9). De aspecten die zij het meest 
herkennen (antwoordmogelijkheid: “klopt een beetje”) zijn dat ze 
op school meer worden uitgedaagd om aan de leerstof te werken, 
en dat zij hun talenten meer kunnen benutten. Alle andere 
genoemde aspecten scoren tussen de antwoordmogelijkheden 
“neutraal” en “klopt een beetje”, hierbij gaat het om onderdelen 
zoals: zijn mijn sociale contacten op school verbeterd, verveel ik 
mij minder op school, is mijn zelfvertrouwen op school 
toegenomen, voel ik me prettiger op school.  
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In de gesprekken met leerlingen in het kader van de casestudy 
komt ook naar voren dat ze meer uitdaging ervaren door de VVV-
trajecten. Een leerling zegt: “Anders zou het saai worden”. Een 
andere leerling zegt: Je leert dingen zelf te regelen, en je krijgt meer 
zelfvertrouwen”. En een leerling geeft aan er plezier in te hebben. 
Er is ook een leerling die in het algemeen niet veel zin heeft in 
school, maar wel voor enkele specifieke vakken.  
 
De ouders van leerlingen die deelnemen aan VVV-trajecten, zien 
eveneens een positieve invloed op motivatie (Casestudy: 
interviews ouders). Ze vertellen dat hun kinderen tevreden zijn en 
dat het goed met hen gaat op school. De kinderen gaan met plezier 
naar school, ze ‘gedijen erop’, zijn goed gemotiveerd, veel met 
school bezig, maar hebben ook tijd voor andere dingen. De 
kinderen groeien sneller, krijgen zelfvertrouwen, worden 
uitgedaagd, leren belangrijke vaardigheden o.a. omdat ze zelf 
meer moeten regelen. Ook wordt vermeld dat de sfeer goed is en 
hun kind meer met gelijkgestemden kan optrekken en zo meer 
vrienden maakt op school. Een ouder geeft aan dat wat meer 
competitie in positieve sfeer mogelijk is met leerlingen van een 
vergelijkbaar niveau, er zijn meer discussies in de klas, het is een 
andere dynamiek.  

3.3 Invloed op leerlingresultaten  

We onderzochten de invloed van VVV-programma’s op 
leerlingresultaten met betrekking tot rapportcijfers, en 
gepercipieerde effecten 11.  
 

                                                             
 
11  Bronnen: 

-Vragenlijstonderzoek docenten deelnemend aan de pilot VVV: zie Bijlage 2 

-Vragenlijstonderzoek leerlingen: zie bijlage 3 

-Interviews leerlingen, ouders, docenten (casestudy) 



69 

 

 

Rapportcijfers 
Er zijn rapportcijfers verzameld van deelnemende leerlingen over 
de schooljaren 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 en 2020 – 2021. Het gaat om de vakken Nederlands, Engels 
en wiskunde. Over de vijf cursusjaren is het gemiddelde cijfer op 
elk van de drie vakken berekend. 
 
Op de gemiddelde rapportcijfers is een multivariate variantie-
analyse uitgevoerd met de gemiddelde cijfers op de drie vakken als 
afhankelijke variabele en conditie (VVV versus regulier vwo) als 
onafhankelijke variabele. Tabel 3.2 geeft de gemiddelde 
rapportcijfers per conditie.  
 
Leerlingen in de VVV-conditie scoren op Engels en wiskunde 
gemiddeld circa 0,4 punt hoger dan hun medeleerlingen in het 
reguliere vwo-programma en ongeveer een kwart punt hoger op 
Nederlands.  
 
Het effect van conditie is significant (V=.08, F(3,238)=6.32, p<.001). 
Dat geldt univariaat ook voor alle drie vakken (voor Nederlands 
F(1,240)=7.70, p=.006, voor Engels F(1,240)=16.60, p<.001, voor 
wiskunde F(1,240)=8.60, p=.004). 
 
Tabel 3.2 Gemiddelde rapportcijfers per conditie 

Schoolvak Conditie Gemiddelde   Standaardfout 

Nederlands VVV 6,98 0,054 

 controle 6,75 0,067 

Engels VVV 7,41 0,068 

 controle 6,96 0,085 

wiskunde VVV 6,99 0,086 

 controle 6,59 0,107 

 



70 

 

 

Geconcludeerd kan worden dat VVV-leerlingen hogere 
schoolprestaties behalen dan leerlingen in het reguliere vwo-
onderwijs. 
 
Percepties leerresultaten 
De bevindingen uit bovenstaande analyses komen in grote lijnen 
overeen met de perceptie van docenten, leerlingen die deelnemen 
aan VVV-trajecten en hun ouders.  
 
Zo komt uit de vragenlijst voor docenten naar voren dat zij 
positieve ontwikkelingen zien bij leerlingen die deelnemen aan 
VVV-trajecten als het gaat om de leerresultaten/schoolprestaties 
(zie bijlage 2B, tabel 15), en dit wordt bevestigd in de interviews 
met docenten (casestudy). 
 
Ook de ouders van leerlingen die deelnemen aan VVV-trajecten, 
zien een positieve invloed op de leerresultaten (Casestudy: 
interviews ouders). Al vinden sommige ouders het moeilijk om 
hier iets over te zeggen, omdat ze het niet kunnen vergelijken: 
“Het zou kunnen dat zijn resultaten beter waren bij minder lesstof, 
maar de vraag is of dat beter zou zijn voor zijn motivatie”. Andere 
ouders vertellen dat hun kind goede cijfers haalt, of dat sommige 
leerlingen in VVV-trajecten één of twee jaar eerder klaar zijn met 
het vwo. 
 
De leerlingen zelf geven wisselende informatie over effecten op 
leerresultaten. Enkele leerlingen zeggen betere cijfers te halen, 
anderen halen ongeveer dezelfde cijfers maar wel voor een hoger 
niveau, en er zijn leerlingen die geen verbetering zien van hun 
prestaties (Casestudy: interviews leerlingen). In de vragenlijst 
voor leerlingen scoort de invloed van VVV-programma’s op 
leerresultaten het laagst (neutraal) in het lijstje van opbrengsten 
voor leerlingen (zie bijlage 3, tabel 9). 
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3.4  Invloed op cognitieve ontwikkeling  

Brainsfirst is een organisatie die cognitieve capaciteiten in beeld 
brengt met behulp van games. Een instrument van Brainsfirst12 is 
ingezet om na te gaan of VVV-leerlingen qua cognitieve 
capaciteiten verschillen van leerlingen in het reguliere VWO. Dit 
instrument bestaat uit een viertal games die op elk digitaal device 
(desktop, laptop, tablet of mobiele telefoon) kunnen worden 
gespeeld. 
Het instrument meet vier hoofdfactoren: werkgeheugen, 
anticipatie, controle en aandacht. Deze zijn weer onderverdeeld in 
een aantal categorieën  
 
Er zijn twee metingen uitgevoerd, eerst een volledige cognitieve 
meting op vijftien scholen. Hier waren 196 VVV-leerlingen 
(gemiddelde leeftijd 13,8) bij betrokken en 176 leerlingen uit het 
reguliere vwo-traject (gemiddelde leeftijd 14,0). 
Een jaar later is nog een herhaalde, verkorte meting op zes scholen 
uitgevoerd. Hieraan namen 36 VVV-leerlingen deel (gemiddelde 
leeftijd 14,3) en 26 leerlingen uit het regulier vwo (gemiddelde 
leeftijd 14,3). 
  
In de analyses is gecorrigeerd voor leeftijd omdat de gemeten 
cognitieve capaciteiten toenemen met leeftijd. 
Figuur 3.3 geeft een overzicht van de resultaten. 
 
VVV-leerlingen scoorden gemiddeld hoger op 
werkgeheugencapaciteit (t(370)=2.11, p=.035),  controle: snelheid 
(t(370)=2.08, p=.038) en aandacht: loskoppelen (t(370)=2.27, p=.024) 
dan leerlingen uit het regulier vwo. Zij scoorden echter lager dan 
reguliere vwo-leerlingen op controle: mentale flexibiliteit 
(t(370)=2.40, p=.017) en aandacht: concentratievermogen 
                                                             
 
12  Zie bijlage 1.6 voor meer gedetailleerde informatie over het instrument. 
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(t(370)=3.06, p=.002). Er zijn dus enkele verschillen tussen beide 
groepen. 

Noot. Significante verschillen worden aangegeven met een *. 

 

Figuur 3.3 Resultaten eerste meting Brainsfirst  
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Naast de vraag naar de verschillen tussen VVV-leerlingen en 
leerlingen uit het regulier vwo wilden we ook weten of en zo ja, in 
welke mate cognitie in het jaar na de eerste cognitieve meting 
verbetert. En is deze verbetering vergelijkbaar tussen VVV-
leerlingen en regulier vwo-leerlingen? 
Om deze vraag te beantwoorden zijn de prestaties op de eerste 
meting, uit 2018 (volledige test) vergeleken met prestaties op de 
tweede meting, uit 2019 (verkorte test). In Figuur 3.4 is deze 
vergelijking weergegeven. 
 
Een score van 100% in Figuur 3.3 betekent dat de resultaten uit 
2018 en 2019 exact overeenkomen. Een score van 110% betekent 
dat er 10% cognitieve verbetering is in een jaar tijd. 
 

Figuur 3.4 Groei van cognitief vermogen in beide groepen 
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Beide groepen laten duidelijke verbeteringen in cognitieve 
snelheid en cognitieve efficiëntie zien. 
De regulier vwo-groep lijkt er meer op vooruit te gaan dan de 
VVV-groep, maar het verschil is niet significant. Mogelijk worden 
vooral cognitief vroegrijpe leerlingen geselecteerd voor deelname 
aan VVV-trajecten, waardoor reguliere leerlingen relatief meer 
ontwikkeling laten zien bij de hermeting. Gezien het beperkte 
aantal leerlingen in de hermeting en de niet-significante 
resultaten moeten we echter voorzichtig zijn met conclusies. 
 
In Figuur 3.5 zien we dat nog eens geïllustreerd aan de hand van de 
resultaten van een analyse van herhaalde metingen van 
werkgeheugencapaciteit en mentale flexibiliteit.  
In beide gevallen in alleen het effect van tijd significant, voor 
werkgeheugen is V .467, (F(1,53)=24.76, p<.001), en voor mentale 
flexibiliteit is V 1.771, (F(1,53)=93.85, p<.001). 
 

Figuur 3.5 Groei werkgeheugencapaciteit en mentale flexibiliteit in beide groepen 

 
Er is dus geen sprake van differentiële groei in beide groepen. 
Invloed van VVV-programma´s op de toename van cognitieve 
vermogens kan dus vrijwel worden uitgesloten. Daarom is 
afgezien van het herhalen van de Brainsfirst-metingen in nieuwe 
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cohorten. Wel lijkt een deel van de voormetingen van 
werkgeheugen en controle te differentiëren tussen VVV-leerlingen 
en leerlingen uit het reguliere vwo. 
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4 Tevredenheid van betrokkenen 

In dit hoofdstuk kijken we naar de tevredenheid van de 
verschillende groepen betrokkenen bij VVV-programma’s: 
leerlingen, ouders, docenten en schoolleiders. Het gaat dan om 
tevredenheid in relatie tot het aanbod van VVV-trajecten, de wijze 
waarop de trajecten geïmplementeerd zijn, en de opbrengsten 
van de programma’s.  
We gaan hiermee in op het tweede deel van de vijfde 
onderzoeksvraag: 
5b)  In hoeverre draagt het versnelde en/of verrijkte programma 

in de pilotscholen bij aan tevredenheid bij betrokken 
leerlingen, ouders, docenten en schoolleiding?   

 
Samenvatting 
Samenvattend kunnen we stellen dat alle betrokkenen bij de VVV-
programma’s in behoorlijke mate tevreden zijn over de 
verschillende aspecten hiervan. Leerlingen zijn niet zo tevreden 
over hoe de lessen gepland worden en de wijze waarop de roosters 
georganiseerd zijn. Ze zijn wel tevreden over hun begeleiding door 
docenten en mentoren. De toegevoegde waarde van de VVV-
programma’s omschrijven leerlingen als: minder verveling, 
interessanter, meer uitdaging en stimulans.  
De ouders van de leerlingen vinden het fijn dat hun kinderen van 
deze trajecten gebruik kunnen maken, en zien dat het ook goed 
voor hen werkt. Wel menen ze dat het prettiger is als de planning 
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en roosters van leerlingen wat strakker geregeld zijn, hoewel hun 
kinderen er goed mee omgaan.   
Schoolleiders en docenten zijn ook behoorlijk tevreden over 
verschillende aspecten die een rol spelen bij versnelde en verrijkte 
programma’s. Ze zijn vooral tevreden over leerlingaspecten, zoals 
betrokkenheid en leerhouding van leerlingen. Over het aantal 
leerlingen dat deelneemt aan programma’s, en organisatorische 
aspecten zijn ze over het geheel genomen wat minder tevreden, en 
zien ze ruimte voor verdere ontwikkeling.  

4.1  Leerlingen 

In deze paragraaf staat de tevredenheid van de doelgroep waar 
alles om draait, centraal: de leerlingen13.  
 
In de vragenlijst voor leerlingen is een aantal vragen hierover 
gesteld. De leerlingen blijken redelijk tevreden over de 
mogelijkheden om vervroegd centraal examen te doen per vak, 
versneld toetsen te maken, versneld schoolexamen af te leggen 
per vak, en de mogelijkheden om lessen uit een hoger leerjaar te 
volgen. Over de laatste twee aspecten zijn versnellers meer 
tevreden dan verrijkers (zie bijlage 3, tabel 10), maar dat is ook 
logisch omdat dit voor verrijkers niet echt van toepassing is, zo 
blijkt ook uit hun toelichting hierop. De versnellers melden in hun 
toelichting op deze vraag dat het soms wel ingewikkeld is met 
lessen plannen en roosters. Een van de versnellers vindt het 
oneerlijk ten opzichte van regulier vwo.  
Verder zijn leerlingen ook redelijk tevreden over de individuele 
begeleiding die ze krijgen, bijvoorbeeld van de mentor of 
talentcoach, en over de begeleiding van hun docenten. Het minst 

                                                             
 
13  Bronnen: 

-Vragenlijst VVV-leerlingen: zie Bijlage 3 

-Interviews met leerlingen (Casestudy) 
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tevreden zijn ze over de inroostering van het programma, en de 
manier waarop docenten op school rekening houden met het 
individuele programma (zie bijlage 3, tabel 12). De tevredenheid 
over de verschillende aspecten is weergegeven in figuur 4.1. 
 

Figuur 4.1 Tevredenheid leerlingen over VVV-programma’s 

 
De leerlingen schrijven in hun toelichting dat ze meer begeleiding 
zouden willen: “Sommige leraren wisten niet eens dat ik versnelde, 
waardoor ze niet echt begeleiden”, en dat de roosters problematisch 
zijn: “Mijn rooster is een chaos”.  
 
Een derde van de leerlingen vindt dat het programma een 
toegevoegde waarde heeft, de helft ziet nauwelijks toegevoegde 
waarde, en ca 20% ziet geen toegevoegde waarde (zie bijlage 3, 
tabel 15). In hun toelichting op wat de toegevoegde waarde voor 
hen is, antwoorden versnellers dat ze zich minder vervelen en 
“minder saai op school”. Ook zeggen ze dat ze dan eerder examens 
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kunnen doen en de school af kunnen maken, meer tijd over 
houden voor het officiële eindexamen of voor verdieping in een 
vak/onderwerp, en “minder ‘nutteloze’ opdrachten” hoeven te doen. 
Een leerling zegt: “Je bent eerder klaar met de middelbare school, 
waardoor je langer de tijd hebt om iets van je leven te maken en te 
doen wat je leuk vindt”.  
Verrijkers noemen eveneens minder verveling, meer uitdaging, 
meer vrijheid, meer stimulans, interessanter door leren op eigen 
niveau, zichzelf meer ontwikkelen en dingen uitproberen etc.  
 
Bijna de helft van de leerlingen ziet mogelijkheden voor 
verbetering van het verrijkte of versnelde programma (zie bijlage 
3, tabel 14). Suggesties van versnellers zijn: beter rooster, beter 
afstemmen (toetsen, lessen, docenten onderling) “Ik snap dat een 
leerling meer verantwoordelijkheid krijgt, maar soms moet je echt 
alles zelf doen”, meer aandacht voor het tweede deel van de 
versnelling, meer mogelijkheden voor verdieping in onderwerpen 
de ze interessant vinden. Suggesties van verrijkers gaan ook voor 
een belangrijk deel over de roosters en begeleiding en aandacht 
van docenten voor de versnelling in hun programma. Een andere 
suggestie is om meer uitdaging tijdens de lessen te organiseren. 
 
In het kader van de casestudy hebben we gesproken met een aantal 
leerlingen over hun tevredenheid met de VVV-trajecten in relatie 
tot hun invloed op aspecten zoals het tempo, het rooster, en de 
individuele begeleiding. Deze leerlingen zijn in het algemeen 
tevreden over hoe het geregeld is en hun eigen invloed hierop. Op 
het tempo lijken ze niet zoveel invloed te hebben. Het rooster 
wordt soms aangepast naar aanleiding van hun ervaringen. Het 
blijft lastig, omdat leerlingen een ander/extra vak op een hoger 
niveau doen, op een uur waarop de andere leerlingen uit hun klas 
het standaardrooster volgen. Dan worden ze soms onterecht als 
absent gemeld. Leerlingen worden vaak begeleid door een docent 
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of mentor, dat kan meer of minder intensief zijn. Soms kunnen ze 
dan ook samen een eigen planning maken.  

4.2  Ouders van leerlingen in VVV-trajecten 

De ouders die we interviewden in het kader van de casestudy, zijn 
in het algemeen tevreden tot zeer tevreden over het aanbod van 
VVV-trajecten. Meestal zijn ze niet actief betrokken bij de 
ontwikkeling van de VVV-programma’s, maar ze worden in het 
algemeen goed geïnformeerd en zijn wel deels betrokken bij het 
programma van hun eigen kinderen. Ze vinden het positief dat de 
scholen dit aanbod bieden aan hun kinderen, omdat ze zien dat het 
goed werkt voor hen. Qua rooster en planning zien sommige 
ouders verbeterpunten, aan de andere kant zien ze ook dat hun 
kind er vaardig in is geworden om problemen op dat vlak zelf op te 
lossen. Een van de ouder vindt het lastig dat een kind door 
versnelling wel jong is bij de overgang naar de universiteit.  

4.3  Docenten 

Docenten zijn behoorlijk tevreden over verschillende aspecten die 
een rol spelen bij versnelde en verrijkte programma’s14. Met 
behulp van de vragenlijst is de gemiddelde tevredenheid over de 
verschillende onderdelen in kaart gebracht (zie bijlage 2B, tabel 
17). De gemiddelde tevredenheid over alle onderdelen is voor 
versnelde en verrijkte programma’s ongeveer gelijk (resp. 3.5 en 
3.6). Docenten zijn in relatie tot versnelde programma’s het meest 
tevreden over de leerhouding en de leerresultaten van 
deelnemende leerlingen, en het minst over het draagvlak van 
overige docenten voor het programma en de uitvoering van het 
                                                             
 
14  Bronnen: 

-Vragenlijstonderzoek docenten: zie Bijlage 2 

-Interviews met docenten (Casestudy) 
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programma. Met betrekking tot verrijkte programma’s zijn ze het 
meest tevreden over de betrokkenheid van leerlingen bij het 
programma, en het minst over het aantal leerlingen dat 
deelneemt. In figuur 4.2 geven we een overzicht van de 
verschillende aspecten van tevredenheid.  
 

Figuur 4.2 Tevredenheid van docenten over versnelde/verrijkte programma’s.  

 
In de interviews vertellen docenten dat ze overall tevreden zijn 
over het aanbod en de uitvoering van het VVV-programma op hun 
school. Een docent zegt: “We hebben een goed en duidelijk 
programma met heldere verwachtingen van leerlingen”. Er wordt 
ook ruimte voor ontwikkeling gezien, zoals op het 
organisatorische vlak.  
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4.4  Schoolleiders 

Ook de schoolleiders zijn behoorlijk tevreden over de invoering 
van verrijkte/versnelde trajecten15. Schoolleiders zijn tevreden 
over verschillende aspecten die een rol spelen bij versnelde en 
verrijkte programma’s (zie bijlage 2A, tabel 24). De gemiddelde 
tevredenheid over alle onderdelen is voor versnelde en verrijkte 
programma’s ongeveer gelijk (resp. 3,7 en 3,9). Schoolleiders zijn 
voor de versnelde programma’s, evenals de docenten, het meest 
tevreden over de leerhouding en de leerresultaten van 
deelnemende leerlingen. Ze zijn het minst tevreden over het aantal 
leerlingen dat deelneemt. Voor de verrijkte programma’s zijn ze 
het meest tevreden over de betrokkenheid bij het programma en 
de leerresultaten van deelnemende leerlingen. Het minst tevreden 
zijn ze over de betrokkenheid van ouders bij het programma.    
 
In de interviews met schoolleiders vroegen we naar hun 
tevredenheid over de VVV-programma’s de deelname en 
resultaten van leerlingen en de betrokkenheid van diverse 
stakeholders. Men is in het algemeen redelijk tevreden op 
genoemde aspecten. Met name over het aanbod zijn schoolleiders 
tevreden en over de leerhouding van leerlingen. Over het aantal 
leerlingen dat deelneemt is de mening wisselend: “Ik gun het meer 
leerlingen”, en aan de andere kant: “Het hoeft niet per se om meer 
leerlingen te gaan, als het voor een kleine groep interessant en 
haalbaar is, dan is het ook goed”.  
Er is ook veel in ontwikkeling, zoals een schoolleider zegt: “Het 
loopt goed en als het nodig is wordt er bijgesteld of aandacht aan 
geschonken”.  
 

                                                             
 
15  Bronnen: 

-Vragenljist schoolleiders: zie Bijlage 2 

-Interviews met schoolleiders (Casestudy) 
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5 Invloed corona 

Ten tijde van het uitwerken van het onderzoeksplan voor dit 
project was nog geen sprake van corona; corona ontwikkelde zich 
gedurende de looptijd en was sterk bepalend voor het onderwijs 
aan vo-leerlingen. Het leek ons interessant om te kijken of de 
coronasituatie met meer online-onderwijs, een andere 
begeleiding en thuiswerken een andere impact heeft op 
leerlingen in de VVV-trajecten dan op de reguliere vo-leerlingen. 
Deze onderzoeksvraag is dan ook tussentijds toegevoegd; 
daarvoor is bij de vierde afname van de motivatievragenlijst een 
aanvullend instrument toegevoegd. Ook zijn vragen over corona 
meegenomen in de casestudy.  
De aanvullende onderzoeksvraag luidt: 
6)  In hoeverre heeft corona invloed op motivatie en welbevinden 

van leerlingen die deelnemen aan VVV-trajecten? 
 
Samenvatting 
Aan de hand van de informatie uit de vragenlijst voor leerlingen 
kunnen we stellen dat leerlingen zich redelijk aan kunnen passen 
aan het zelfstandig thuis volgen van onderwijs en zich weinig 
zorgen maken over hun schoolresultaten als gevolg van de 
coronacrisis. De uitkomsten zijn vergelijkbaar met landelijk 
onderzoek naar corona onder scholieren. Uit de gesprekken met 
leerlingen, ouders, docenten en schoolleiders krijgen we een meer 
wisselend beeld. Men maakt zich wel zorgen over het verminderde 
contact en de mogelijkheden voor begeleiding vanuit de school. 
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Maar uiteindelijk lijkt het erop dat het voor leerlingen individueel 
verschillend is hoe ze erop reageren en wat de invloed is op hun 
schoolse motivatie en betrokkenheid.  

5.1 Vragenlijstonderzoek 

Voor het in kaart brengen van de impact van corona op de 
leerlingen hebben we gebruik gemaakt van het instrument dat is 
ontwikkeld en toegepast door Geijsel, Jenniskens en Van Langen 
(2020). Net als de motivatie-instrumenten die we al in ons 
onderzoek gebruikten, bouwt het voort op de onderzoekstraditie 
van Ryan en Deci, met de focus op autonomie, competentie en 
sociale verbondenheid, maar dan specifiek toegespitst op de 
ervaringen van leerlingen in coronatijd.  
 
De items betreffen:  
 de online participatie,  
 leerijver,  
 leermoeite en  
 zelfvertrouwen.  

 
Wij hebben er voor ons onderzoek een schaaltje van twee items 
aan toegevoegd; biedt de thuissituatie voldoende mogelijkheden 
om rustig en geconcentreerd te kunnen werken? Een 
gedetailleerder toelichting op het instrument is te vinden in 
bijlage 1.7 
 
De betrouwbaarheden van de vier schalen die ontleend werden aan 
het onderzoek van Geijsel et al, plus de toegevoegde schaal met 
betrekking tot de thuissituatie, zijn bevredigend. Daarom hebben 
we somscores berekend voor leerlingen in VVV-trajecten en in 
regulier vwo. Deze staan vermeld in Tabel 5.1 
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Tabel 5.1 Resultaten corona-subschalen 

 VVV (N=64) 

Gem. (s.d) * 

Regulier vwo (N=50) 

Gem. (s.d) 

Totaal (N=114) 

Gem. (s.d) 

Online participatie 1.4 (.7) 1.6 (.6) 1.5 (.7) 

Thuissituatie 1.8 (.8) 2.2 (.7) 2.0 (.8) 

Leerijver 1.7 (.8) 1.9 (.7) 1.8 (.7) 

Leermoeite  1.5 (.9) 1.6 (.8) 1.5 (.9) 

Zelfvertrouwen  2.0 (.6) 2.0 (.7) 2.0 (.7) 

*op vierpuntsschaal (0= niet ---- 3= heel erg) 

 
Uit de analyses op itemniveau komt naar voren dat op de positief 
gestelde vragen met betrekking tot thuiswerken, weten hoe je 
ervoor staat en vertrouwen over te gaan, relatief hoog gescoord 
wordt (gemiddeld antwoordalternatief redelijk). Gemiddeld 
gesproken lijken leerlingen ook weinig moeite te hebben met het 
bijhouden van het overzicht en maken ze zich weinig zorgen 
achterstand op te lopen. Wel hebben leerlingen redelijk wat moeite 
om zichzelf te motiveren; 64% antwoordt hierop `redelijk´ of ´heel 
erg´. Ook meer dan de helft van de leerlingen (61%) zegt zich 
tijdens de onlinelessen te vervelen. 
 
Maar al met al lijken de leerlingen zich redelijk aan te kunnen 
passen aan het zelfstandig thuis volgen van onderwijs en zich 
weinig zorgen te maken over hun schoolresultaten als gevolg van 
de coronacrisis. Vergelijking van de somscores van de VVV-
leerlingen met die van de onderzoeksgroep uit het onderzoek van 
Geijsel et al (N=21.955) laat een vergelijkbaar patroon zien. De 
impact van corona op de VVV-leerlingen lijkt in grote lijnen 
vergelijkbaar met die op de Nederlandse vo-leerlingen in het 
algemeen.  
 
Om de scores op beide condities te vergelijken is vervolgens op de 
vijf somscores voor de 64 VVV-leerlingen respectievelijk de 50 
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leerlingen uit het regulier vwo een multivariate variantie-analyse 
uitgevoerd met conditie (participatie in een VVV-programma 
versus regulier vwo-onderwijs) als onafhankelijke variabele.  
Het resultaat laat een marginaal effect zien van conditie (V=.103, 
F(5,107)=2.21, p=.058). Strikt genomen mag dan niet naar de 
univariate resultaten worden gekeken, maar we vermelden toch 
het significante resultaat op de afhankelijke schaalvariabele 
´thuissituatie´ (F(1,113)=8.71, p=.004). Leerlingen in de controlegroep 
scoren gemiddeld hoger op deze schaal dan VVV-leerlingen 
(M=2.2 versus 1.8) en zijn dus tevredener over hun thuissituatie. 
 
Ook tezamen vormen de vijftien vragen met betrekking tot de 
coronacrisis een betrouwbare schaal (α=.88). Dat maakt het 
mogelijk een somscore te berekenen om na te kunnen gaan of de 
VVV-leerlingen en de leerlingen in de controlegroep van elkaar 
verschillen in hun attitude tegenover de impact van deze crisis. 
Dat blijkt echter niet het geval. 

5.2 Casestudy  

Het effect van corona op de motivatie en resultaten van de 
leerlingen is ook aan bod gekomen in de gesprekken die we hebben 
gehad met ouders, leerlingen, docenten en schoolleiders in het 
kader van de casestudy.  
 
De ouders die we interviewden in het kader van de casestudy, 
kijken verschillend aan tegen de invloed van corona op de 
motivatie en resultaten van hun kinderen. Sommigen zien geen 
invloed, of een positieve invloed, anderen menen dat de motivatie 
achteruit gaat, en hun kind het contact met school mist.  
 
De leerlingen vertellen dat het belangrijkste verschil is dat ze meer 
online en zelfstandig moeten werken. Een leerling zegt dat je op 
school vanzelf meegaat in de activiteiten en dat ze door corona 
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niet zoveel zin heeft in schoolse taken en motivatie minder is, een 
andere leerling zegt minder begeleiding van docenten te krijgen. 
Er zijn ook andere geluiden; sommige leerlingen vinden het wel 
prettig dat ze thuis kunnen werken en dan minder afleiding 
hebben, minder problemen met het invullen tussenuren, en 
daardoor meer vrije tijd overhouden.  
 
Docenten geven in de interviews aan dat het contact met 
leerlingen en de begeleiding moeilijker is. Leerlingen stellen 
bijvoorbeeld niet alle vragen die ze hebben, omdat dit in de 
digitale setting lastig is. Ook wordt opgemerkt dat het leerlingen 
stress geeft en dat het invloed heeft op sociale aspecten en 
ontspanning. Hierdoor staat de motivatie van veel leerlingen 
onder druk. Maar niet alle leerlingen lijken er last van te hebben, 
aldus de docenten.   
 
Schoolleiders onderschrijven bovenstaande aspecten. Ze zien een 
wisselend beeld wat betreft de motivatie van leerlingen, en het 
contact met leerlingen wordt moeilijker. Een schoolleider zegt 
hierover: “Het kost veel energie, en de kwestie is, hoe hou je leerlingen 
erbij? Voor extra zaken is er gewoon minder tijd”.  
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6 Samenvatting en conclusies 

Hoewel in het huidige voortgezet onderwijs al mogelijkheden zijn 
voor scholen om programma’s aan te bieden aan getalenteerde 
leerlingen, is hier de afgelopen jaren meer aandacht voor 
gekomen. Er zijn verschillende regelingen getroffen waardoor 
scholen hun onderwijs flexibeler kunnen inrichten en meer 
maatwerk kunnen bieden aan individuele of groepen leerlingen, 
waaronder de beleidsregel pilot versneld en/of verrijkt vwo (VVV). 
Deze beleidsregel maakt het mogelijk voor scholen om lesstof uit 
de bovenbouw te verschuiven naar de onderbouw, en daardoor een 
speciaal vijfjarig vwo-programma (versneld vwo) of zesjarig vwo-
programma (verrijkt vwo) te bieden aan groepen getalenteerde 
leerlingen. Hiermee wordt beoogd scholen meer ruimte te bieden 
in de inrichting van hun vwo-onderwijs aan getalenteerde 
leerlingen, zodat deze leerlingen hun talenten optimaal kunnen 
ontdekken en ontwikkelen. 
 
Het ministerie OCW heeft de beleidsregel mogelijk gemaakt vanuit 
de behoefte van scholen om meer aandacht voor getalenteerde 
leerlingen te organiseren, waardoor motivatie van leerlingen 
wordt verhoogd, en verveling en daarmee onderpresteren worden 
tegengegaan. In deze rapportage presenteren we de evaluatie van 
deze beleidsregel. De evaluatie bestrijkt de periode van 2017-2021, 
en bestaat uit een combinatie van kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek: literatuurstudie, interviews stakeholders, 
vragenlijstonderzoek bij schoolleiders, docenten en leerlingen, 
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effectmeting bij leerlingen, en casestudy (schoolleiders, docenten, 
leerlingen en hun ouders). Twintig scholen namen deel aan de 
evaluatie, met in totaal 517 leerlingen. 
 
Opzet en uitvoering verschillend 
Gedurende de pilot hebben 38 scholen een plan van aanpak voor 
verrijkte/versnelde trajecten ingediend. Dit zijn vaak scholen die al 
ervaring hebben met extra aanbod voor getalenteerde vwo-
leerlingen. De scholen krijgen binnen de pilot ruimte om 
leerlingen al in de onderbouw te laten starten met versnelling en 
verrijking. We zien dat leerlingen dan ook starten met VVV-
trajecten in verschillende leerjaren (1 t/m 3). De invulling van de 
trajecten is ook uiteenlopend, bijvoorbeeld een versneld traject 
met eindexamen in het vijfde schooljaar, of combinaties van een 
meer gecomprimeerd aanbod en extra vakken. Scholen werken 
niet alleen met eigen personeel aan de invulling van de VVV-
trajecten, ze zoeken soms ook externe samenwerking hiervoor, 
bijvoorbeeld met universiteiten. Dit gebeurt met name bij 
verrijkingsprogramma’s.  
 
Selectie leerlingen ruimhartig 
Scholen hebben vaak duidelijke selectiecriteria en een 
toelatingsprocedure voor deelname aan VVV-trajecten. Het gaat 
dan vooral om motivatie, interesse, schoolprestaties en 
werkhouding van leerlingen. Een screening of test op intelligentie 
of (hoog)begaafdheid speelt een veel minder grote rol. In de 
onderwijspraktijk worden de selectiecriteria niet heel strikt 
toegepast. Het gaat vooral om het beeld dat de school zich vanuit 
verschillende bronnen vormt over leerprestaties en leerhouding 
van de leerlingen, bijvoorbeeld vanuit het basisonderwijs. De 
selectiecriteria worden voor versnelde trajecten wel wat strenger 
gehanteerd dan voor verrijkte trajecten. Op sommige scholen 
mogen bijvoorbeeld alle vwo-leerlingen deelnemen aan verrijkte 
trajecten. De meeste leerlingen vinden dat ze van tevoren 
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voldoende informatie hadden voor hun keuze om al dan niet aan 
een VVV-traject deel te nemen. Toch zouden ze graag vooraf meer 
informatie krijgen over wat ze precies kunnen verwachten, ook 
met betrekking tot de organisatie van de VVV-trajecten. 
 
Geen VVV-klassen  
De VVV-trajecten zijn doorgaans maatwerkprogramma’s, daarom 
zitten de deelnemende leerlingen meestal niet bij elkaar in een 
klas, soms wel gedeeltelijk, bijvoorbeeld in een stamgroep, of bij 
bepaalde vakken. Bij verrijkte programma’s zitten de deelnemende 
leerlingen vaker in één groep dan bij versnelde programma’s. Dit 
hangt waarschijnlijk samen met het grotere aantal leerlingen dat 
deelneemt aan verrijkte trajecten. 
 
School in de lead 
De inhoud van de programma’s wordt in de basis vooral door 
schoolleiders en docenten bepaald. Leerlingen hebben vaak wel 
invloed op het tempo, en de vormgeving van hun programma, en 
minder vaak op de inhoud. Hierbij worden ze begeleid door een 
coach of mentor. Leerlingen zelf menen dat de school voor het 
grootste deel het programma bepaalt, en dat ze alleen op de 
manier waarop ze aan de leerstof werken meer invloed hebben. 
 
Veranderingen voor docenten 
Aangezien de organisatie en uitvoering van VVV-trajecten veel 
veranderingen voor docenten met zich meebrengen, zoals 
afstemming op de individuele leerling en vakinhoudelijke en 
didactische aanpassingen, worden zij ook op hun beurt gecoacht, 
dit kan intern of extern geregeld zijn.  
Docenten ervaren de belangrijkste knelpunten op het gebied van 
de extra werkdruk, de roostertechnische uitvoering, het bijhouden 
van administratie en zicht houden op waar individuele leerlingen 
mee bezig zijn.  
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De belangrijkste succesfactoren zijn de inzet van docenten en 
leerlingbetrokkenheid, en ruimte geven aan leerlingen, aldus 
schoolleiders en docenten. In het algemeen is er gedurende de 
looptijd van het onderzoek niet veel gewijzigd in de 
oorspronkelijke aanpak van de scholen.  
 
Verrijking vaker dan versnelling 
Bij de scholen in de pilot VVV zitten meer leerlingen in verrijkte 
programma’s dan in versnelde programma’s. Het lijkt erop dat 
verrijkte programma’s grootschaliger ingezet kunnen worden, 
mogelijk omdat verrijkte programma’s voor meer leerlingen 
geschikt zijn dan versnelde programma’s. Het kan ook zijn dat 
versnelde programma’s meer maatwerk vragen, en daarom 
beperkt aangeboden kunnen worden. De uitstroom van leerlingen 
uit VVV-programma’s, om andere redenen dan diplomering, is 
redelijk beperkt. 
 
Meer motivatie, minder verveling, betere cijfers 
Uit de effectmeting blijkt dat leerlingen in VVV-trajecten lager 
scoren op verveling en hoger op motivatie dan vergelijkbare 
leerlingen in de controlegroep. Selectiecriteria kunnen hier een rol 
in spelen, maar bij herhaalde metingen blijft dit verschil 
gehandhaafd. Deze bevindingen steunen de gedachte dat met de 
VVV-trajecten verveling wordt tegengegaan en leerlingen 
gemotiveerd blijven. 
De resultaten vanuit de casestudy en de vragenlijstonderzoeken 
ondersteunen dit beeld. Vanuit de diverse bronnen, docenten, 
ouders en leerlingen zelf, worden positieve ervaringen en 
resultaten vermeld met betrekking tot schoolse motivatie, 
leerhouding en talentontwikkeling.  
Daarnaast concluderen we op basis van gegevens over 
rapportcijfers dat VVV-leerlingen hogere schoolprestaties behalen 
dan leerlingen in het reguliere vwo-onderwijs. Er worden geen 
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verschillen gezien op basis van de test voor cognitieve 
ontwikkeling. 
 
Tevredenheid 
Samenvattend kunnen we stellen dat alle betrokkenen bij de VVV-
programma’s in behoorlijke mate tevreden zijn over de 
verschillende aspecten hiervan. Leerlingen zijn tevreden over hun 
begeleiding door docenten en mentoren. De toegevoegde waarde 
van de VVV-programma’s omschrijven leerlingen als: minder 
verveling, interessanter, meer uitdaging en stimulans.  
De ouders van de leerlingen vinden het fijn dat hun kinderen van 
deze trajecten gebruik kunnen maken, en zien dat het ook goed 
voor hun kinderen werkt.  
En ook de schoolleiders en docenten zijn behoorlijk tevreden over 
verschillende aspecten die een rol spelen bij versnelde en verrijkte 
programma’s. Ze zijn vooral tevreden over effecten die ze zien bij 
leerlingen, zoals betrokkenheid en leerhouding van leerlingen. 
Over het aantal leerlingen dat deelneemt aan programma’s, en 
organisatorische aspecten zijn ze over het geheel genomen wat 
minder tevreden, en zien ze ruimte voor verdere ontwikkeling.  
Evenals docenten, zijn leerlingen en ouders minder tevreden over 
hoe de lessen gepland worden en de roosters georganiseerd zijn. 
Daar is dus verbetering gewenst, alhoewel leerlingen er ook van 
leren om daar zelf actie op te ondernemen en dat ook doen. 
 
Invloed corona  
Leerlingen lijken zich redelijk aan te kunnen passen aan het 
zelfstandig thuis volgen van onderwijs en zich weinig zorgen te 
maken over hun schoolresultaten als gevolg van de coronacrisis. 
De uitkomsten zijn vergelijkbaar met landelijk onderzoek naar 
corona onder scholieren. Uit de gesprekken met leerlingen, 
ouders, docenten en schoolleiders krijgen we een meer wisselend 
beeld. Men maakt zich wel zorgen over het verminderde contact en 
de mogelijkheden voor begeleiding vanuit de school. Maar 
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uiteindelijk lijkt het erop dat het voor leerlingen individueel 
verschillend is hoe ze erop reageren en wat de invloed is op hun 
schoolse motivatie en betrokkenheid.  
 
Positief beeld 
Concluderend kunnen we stellen dat de scholen hun weg hebben 
gevonden in het ontwikkelen van versnelde en verrijkte trajecten 
voor getalenteerde vwo-ers. Er is een grote mate van tevredenheid 
bij alle betrokkenen (schoolleiders, docenten, leerlingen en 
ouders) over de opzet en de uitvoering van de programma’s. Het 
blijkt wel lastig dat individuele trajecten niet goed zichtbaar 
gemaakt kunnen worden in roosterprogramma’s, waardoor 
onduidelijkheden ontstaan voor docenten en betrokken leerlingen. 
Leerlingen weten obstakels op dit vlak meestal wel goed op te 
lossen en daar ook weer van leren.  
In het algemeen zien we weinig verschillen tussen verrijkte en 
versnelde trajecten in de tevredenheid van betrokkenen. 
 
Vooral met de verrijkte trajecten worden relatief veel leerlingen 
bereikt. We zien dat scholen verrijkte trajecten vaker aan een 
bredere groep leerlingen aanbieden, en minder vasthouden aan de 
vooraf opgestelde selectiecriteria. Als het gaat om de kenmerken 
van leerlingen die nodig zijn om een verrijkt of versneld traject te 
kunnen volgen, is het uiteindelijk meer een fingerspitzengefühl, 
dan een perfect lijstje criteria. Leerlingen krijgen de kans om het te 
proberen, en als het niet lukt kunnen ze zonder grote problemen 
weer mee in het regulier onderwijs.  
 
Nog belangrijker is, dat we positieve resultaten zien van de VVV-
programma’s op motivatie, verveling en leerresultaten van 
deelnemende leerlingen. Dat was ook het oogmerk van de regeling. 
Scholen die de verrijkte of versnelde programma’s organiseren 
voor hun leerlingen willen er dan ook graag mee verder.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 Aanpak en instrumentarium 

De evaluatie bestrijkt de periode van 2017-2021, en bestaat uit een 
combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek: 
literatuurstudie, interviews stakeholders, vragenlijstonderzoek bij 
schoolleiders, docenten en leerlingen, effectmeting bij leerlingen, 
en casestudy (schoolleiders, docenten, leerlingen en hun ouders). 
In deze bijlage wordt de aanpak en het instrumentarium 
toegelicht. 

1.1 Verkenning 

Literatuuronderzoek: Er is gezocht naar relevante literatuur van 
a) de databank van de Universiteit van Amsterdam, b) relevante 
websites van bijvoorbeeld de Stichting Leerplanontwikkeling, 
Inspectie van het Onderwijs en Kennisrotonde, en c) de archieven 
van relevante onderzoeksinstellingen zoals GION en het 
Kohnstamm Instituut. Het accent lag op rapporten van 
(evaluatie)onderzoeken en empirisch wetenschappelijk 
onderzoek, met name in Nederland maar ook in het buitenland. Er 
is gebruik gemaakt van de Nederlandse zoektermen 
hoogbegaafdheid, talentontwikkeling, excellent, onderpresteren, 
versneld/verrijkt/compact programma, en van de Engelse 
zoektermen giftedness, gifted education. Deze zoektermen zijn 
gecombineerd met de termen voortgezet onderwijs en leerlingen. 
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Alle geselecteerde bronnen zijn aan de hand van de auteur, jaartal, 
abstract en belangrijkste – in het kader van dit onderzoek 
relevante – bevindingen in een overzicht verwerkt en beoordeeld. 
Hoewel is geprobeerd zo veel mogelijk gebruik te maken van 
actuele bronnen (gepubliceerd na 2010), zijn er ongeveer 12 
bronnen geselecteerd van vóór 2010 (exclusief de bronnen over 
theorieën over hoogbegaafdheid die eind twintigste eeuw zijn 
ontwikkeld). Tijdens het bestuderen van de bronnen zijn nieuwe 
bronnen geraadpleegd (de sneeuwbalmethode). De zoekopdracht 
heeft geleid tot voldoende Nederlands- en Engelstalige bronnen 
die relevant zijn om een beeld te krijgen van de stand van zaken 
wat betreft het begrip (hoog)begaafdheid van leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. 
 
Beleidstheorie: Voor dit deelonderzoek is een interview gehouden 
met beleidsmedewerkers van OCW, en zijn relevante 
beleidsstukken bestudeerd, zie literatuurlijst.  
 
Praktijktheorie:Voor dit deelonderzoek is in relatie tot 
deelnemende scholen een beperkte analyse uitgevoerd van de 
plannen van aanpak die scholen voor deelname aan de pilot VVV 
moesten indienen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan 
Instellingen(DUS-I) voor de ministeries OCW en VWS. Daarnaast 
is gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek onder schoolleiders 
(zie verderop), en van interviews van schoolleiders in het kader 
van de casestudy (zie verderop). Voor informatie over bekendheid 
met de regeling en interesse hiervoor van niet-deelnemende 
scholen, is een korte vragenlijst uitgezet via nieuwsbrieven voor 
het voortgezet onderwijs van OCW, VO-raad en SLO.  

1.2 Vragenlijstonderzoek schoolleiders en docenten 

Voorjaar 2019 is aan schoolleiders en docenten van vijftien scholen 
die in schooljaar 2018-2019 deelnamen aan de evaluatie van de 
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pilot VVV een vragenlijst voorgelegd om inzicht te krijgen in de 
wijze waarop het verrijkte en/of versnelde programma is 
geïmplementeerd in de school, en hoe de ervaringen hiermee zijn. 
Hiervoor is een online-vragenlijst ontwikkeld voor schoolleiders 
en voor docenten. De respons is statistisch geanalyseerd in SPSS 
(frequenties, gemiddelden en standaarddeviaties). Vanwege de 
kleine aantallen respondenten zijn er geen analyses uitgevoerd 
met het oog op statistische verschillen tussen verrijkte en 
versnelde programma’s. Voor de volledige rapportage van dit 
deelonderzoek, zie bijlage 2.  

1.3 Vragenlijstonderzoek VVV-leerlingen 

Voor het onderzoek zijn er bij de leerlingen die deelnamen aan 
VVV-trajecten jaarlijks online vragenlijsten afgenomen om 
informatie te verzamelen over wat hun ervaringen waren met 
VVV-trajecten, gecombineerd met motivatie-instrumenten (voor 
de verdere uitwerking hiervan: zie bijlage 1.4). Bij elk cohort is in 
het eerste jaar van deelname aan VVV-trajecten alleen de 
motivatievragenlijst afgenomen, omdat de leerlingen op dat 
moment nog weinig ervaring hadden met de trajecten (korte 
vragenlijst). In het tweede jaar van deelname aan VVV-trajecten, 
werd de motivatievragenlijst gecombineerd met de volledige 
vragenlijst over ervaringen met de trajecten, inclusief vragen met 
betrekking tot de selectie voor deelname aan VVV-trajecten (lange 
vragenlijst). In de latere afnames zijn die laatste onderdelen niet 
opnieuw bevraagd (middellange vragenlijst), zie tabel 1.3.1.  
In bijlage 3 is informatie met betrekking tot de lange vragenlijst 
met bijbehorende tabellen opgenomen. De respons is statistisch 
geanalyseerd (frequenties, gemiddelden, SD) in SPSS. In verband 
met de kleine aantallen respondenten, zijn er geen analyses 
uitgevoerd om verschillen tussen de ervaringen met versnelde of 
verrijkte programma’s te toetsen. Ook is er geen analyse 
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uitgevoerd om verschillen tussen de herhaalde metingen van de 
vragenlijst te toetsen.  
 
Tabel 1.3.1 Overzicht afname vragenlijsten 

  Afname 2018 Afname 2019 Afname 2020 Afname 2021 

cohort 1       

(schooljaar ’17-’18) 

kort lang middellang middellang 

cohort 2       

(schooljaar ’18-’19) 

- kort lang middellang 

cohort 3       

(schooljaar ’18-’19) 

- - kort lang 

1.4 Vragenlijstonderzoek leerlingen motivatie en 
welbevinden 

Voor het meten van motivatie en welbevinden van leerlingen zijn 
jaarlijks online-vragenlijsten afgenomen bij leerlingen die 
deelnemen aan VVV-trajecten, en ook bij controleleerlingen, die 
door de contactpersoon van elke deelnemende school werden 
geselecteerd (vwo-leerlingen, niet deelnemend aan VVV-
trajecten, vergelijkbaar naar leeftijd/schooljaar). We hebben we de 
volgende negen schalen gebruikt: 

• Intrinsieke motivatie 
• Competentie 
• Sociale verbondenheid 
• Autonomie 
• Mastery 
• Plezier 
• Trots 
• Verveling 
• Self-efficacy. 

 
De eerste vier schalen zijn gebaseerd op de self-determination 
theorie van Ryan & Deci (2000). De overige vijf schalen zijn 
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gebaseerd op alternatieve motivatietheorieën, zoals die van Elliot 
en Church, Elliot en McGregor en Covington (Elliot & Church, 
1997; Elliot & McGregor, 2001; Covington, 1992). Zij worden 
opgevat als indicatoren voor het welbevinden van leerlingen. 
 
Motivatie: Voor het meten van motivatie hebben we gebruik 
gemaakt van de Intrinsic Motivation Inventory (IMI) van Ryan en 
Deci (Ryan, & Deci, 2000). Deze vragenlijst meet intrinsieke 
motivatie, competentie, autonomie en sociale verbondenheid en is 
gebaseerd op de self-determination theory. Er is een Nederlandse 
verkorte versie beschikbaar waarmee in eerder onderzoek goede 
ervaringen zijn opgedaan (Heemskerk, Meijer, Van Eck, Volman, & 
Karssen, 2011; Meijer, Van Eck, & Heemskerk, 2009; Meijer, & Van 
Eck, 2008).  
 
Deze verkorte Nederlandse versie van de IMI telt 24 items om 
intrinsieke motivatie, competentie en autonomie te meten.  
1. Ik heb er vertrouwen in dat alles op school gaat lukken. 
2. De lessen op school zijn leuk om te doen.  
3. Ik heb genoeg controle over hoe ik opdrachten voor school 

aanpak. 
4. Ik vind de lessen op school vervelend. 
5. Ik vind de lessen op school plezierig. 
6. Op school heb ik vaak het gevoel dat ik geen keus heb hoe ik 

een opdracht kan maken. 
7. Ik ben tevreden met mijn prestaties op school. 
8. Op school ben ik in de meeste vakken niet zo goed. 
9. Ik vind dat ik zelf kan beslissen hoe ik opdrachten voor school 

uitvoer. 
10. Tijdens het volgen van de lessen op school bedenk ik me hoe 

leuk ik ze vind. 
11. Het zal mij lukken om mijn doelen op school te halen. 
12. Ik ben behoorlijk vaardig op school. 
13. Ik zou de lessen op school omschrijven als erg interessant. 
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14. Op school kan ik zelf beslissen hoe ik opdrachten aanpak. 
15. Tijdens het maken van opdrachten voor school kan ik zelf 

bepalen hoe ik het doe. 
16. Ik denk dat ik behoorlijk goed ben op school. 
17. Ik vind de lessen op school saai. 
18. Het lukt mij om geen onvoldoendes op mijn rapport te halen. 
19. Ik vind dat ik het goed doe op school. 
20. Ik ben vaak met school bezig omdat ik dat zelf wil. 
21. Ik kan mijn aandacht er niet bijhouden tijdens de lessen op 

school. 
22. Ik ga de uitdaging aan en denk dat ik op school goed ga 

presteren. 
23. Ik ben alleen met school bezig omdat het moet. 
24. Ik denk dat ik vergeleken met andere leerlingen op school erg 

goed ben. 
 
Aan de verkorte IMI hebben we de schaal ‘sociale verbondenheid’ 
(een van de schalen in de complete IMI) toegevoegd. Dit om de 
perceptie van sociale aspecten in de veranderde omstandigheid 
van het deelnemen in een VVV-programma te vergelijken met de 
reguliere school- en klassenorganisatie. Dit levert zowel een maat 
voor motivatie als voor welbevinden. Deze schaal kent acht items.   
1. Ik voel mij afstandelijk tegenover andere leerlingen.  
2. Ik twijfel er echt aan of ik veel vrienden zal maken op school. 
3. Ik vertrouw mijn medeleerlingen erg. 
4. Ik zou graag meer willen omgaan met mijn medeleerlingen. 
5. In de toekomst wil ik niet zo graag meer met sommige 

medeleerlingen omgaan.  
6. Ik vertrouw de meeste van mijn medeleerlingen niet zo erg. 
7. Ik zou met veel meer medeleerlingen vriend(inn)en kunnen 

worden als ik vaker met ze zou omgaan. 
8. Ik heb enkele intieme vriend(inn)en onder mijn 

medeleerlingen. 
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Welbevinden: Deze variabele wordt aanvullend in kaart gebracht 
op basis van een vijftal schalen: Mastery, Plezier, Trots, Verveling 
en Self-efficacy.   
 

Mastery 

1. Ik ben tevreden als ik op school iets heb geleerd dat ik begrijp. 

2. Ik maak liever moeilijke opdrachten waar ik iets nieuws van leer, dan gemakkelijke 

opdrachten. 

3. Ik vind het fijn wanneer ik iets heb geleerd dat ik belangrijk vind. 

4. Als ik op school iets niet meteen snap, ga ik er juist extra mijn best voor doen. 

5. Ik vind het fijn wanneer ik op school iets nieuws heb geleerd. 

Plezier 

1. Ik vind het leuk  

2. Ik heb het naar mijn zin  

3. Ik word vaak vrolijk van een les  

4. Ik verheug me vaak op een les  

Trots 

1. Ik ben trots op wat ik allemaal weet  

2. Ik ben trots op mezelf  

Verveling 

1. Ik kan vaak niet wachten totdat de les voorbij is  

2. Ik verveel me  

3. Ik vind het moeilijk om op te letten  

4. Ik vind de les vaak niet boeiend  

5. Ik vind de les saai  

6. Mijn gedachten dwalen af, omdat ik me verveel 

Self-efficacy 

1. Ik weet zeker dat dit jaar alles op school me wel zal lukken. 

2. Ik kan op school zelfs de moeilijkste opdrachten maken als ik mijn best doe. 

3. Ik kan al mijn werk voor school goed maken als ik maar genoeg tijd heb. 

4. Ik kan bijna alles op school, als ik het maar blijf proberen. 

5. Ik kan ook moeilijke dingen op school wel leren. 

6. Ik weet zeker dat op school zelfs de moeilijkste taken me wel lukken 
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De betrouwbaarheden van de schalen per afnamemoment zijn in 
Tabel 1.4.1 gegeven. 
 

Tabel 1.4.1  Betrouwbaarheden (Cronbach´s α) 

Afname 1 2 3 4 

Intrinsieke Motivatie .85 .88 .83 .88 

Competentie .91 .88 .92 .92 

Verbondenheid .62 .58 .57 .70 

Autonomie .71 .78 .75 .80 

Mastery .79 .75 .82 .82 

Plezier .83 .87 .83 .86 

Trots .65 .56 .75 .75 

Verveling .88 .90 .89 .89 

Self-efficacy .81 .81 .84 .86 

 
 
De betrouwbaarheden zijn in het algemeen bevredigend, met 
uitzondering van de schalen verbondenheid en trots op enkele 
meetmomenten. Voor de schaal trots ligt dat voor de hand, omdat 
deze slechts uit twee items bestaat. 
 
Cronbach’s α is een maat voor de interne consistentie van een 
serie items. Deze geeft niet weer in hoeverre metingen tussen de 
verschillende afnamemomenten samenhangen. Daarom zijn ook 
de test – hertest correlaties berekend. Deze zijn weergegeven in 
Tabel 1.4.2. 
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Tabel 1.4.2 Test – hertest betrouwbaarheden 

Variabele Voor Na  Retentie 

Instrinsiek 
   

Na  .59 
  

Retentie .51 .63 
 

Laatste .48 .56 .66 

Competentie 
   

Na  .71 
  

Retentie .59 .71 
 

Laatste .55 .55 .72 

Verbondenheid 
   

Na  .41 
  

Retentie .27 .59 
 

Laatste .40 .56 .62 

Autonomie 
   

Na  .60 
  

Retentie .56 .48 
 

Laatste .48 .64 .53 

Mastery 
   

Na  .60 
  

Retentie .63 .63 
 

Laatste .69 .57 .64 

Plezier 
   

Na  .62 
  

Retentie .55 .67 
 

Laatste .63 .53 .73 

Trots 
   

Na  .60 
  

Retentie .47 .55 
 

Laatste .46 .46 .57 

Verveling 
   

Na  .59 
  

Retentie .59 .70 
 

Laatste .55 .54 .76 

Selfefficacy 
   

Na  .57 
  

Retentie .61 .70 
 

Laatste .73 .62 .64 

Noot. Voor: 1e meting, na: 2e meting, retentie: 3e meting, laatste: 4e meting  
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In het algemeen kan worden verwacht dat de correlaties tussen 
metingen zullen afnemen, naarmate zij verder in de tijd van elkaar 
zijn verwijderd. Dit wordt wel een simplex-structuur genoemd. 
Concreet betekent dit dat de correlaties van de overeenkomstige 
metingen kolomsgewijs van boven naar beneden zouden afnemen 
en in de rijen van links naar zouden toenemen. Dat blijkt echter 
lang niet altijd het geval. Toch zijn de test – hertest 
betrouwbaarheden vrij substantieel. 

1.5 Leerresultaten 

Voor de beoordeling van de leerresultaten zijn rapportcijfers 
verzameld van deelnemende leerlingen over alle schooljaren 
tijdens de evaluatie. De verzamelde cijfers betroffen de vakken 
Nederlands, Engels en wiskunde. Over de vijf cursusjaren is het 
gemiddelde cijfer op elk van de drie vakken berekend. 
 
Op de gemiddelde rapportcijfers is een multivariate variantie-
analyse uitgevoerd met de gemiddelde cijfers op de drie vakken als 
afhankelijke variabele en conditie (VVV versus regulier vwo) als 
onafhankelijke variabele. 

1.6 Cognitieve ontwikkeling 

Een centrale vraag in het onderzoek betreft talentontwikkeling: 
leidt deelname aan de VVV-pilot tot talentontwikkeling? Uit eerder 
onderzoek blijkt dat talent als zodanig niet altijd eenduidig wordt 
opgevat, en dat herkenning van talent, met het oog op het tijdig en 
adequaat bieden voor de ondersteuning daarvan, in de context van 
het voortgezet onderwijs niet eenvoudig te realiseren is.  
In dit onderzoek baseren we ons op het werk van Brainsfirst, een 
organisatie die cognitieve capaciteiten in beeld brengt met behulp 
van games. We hebben een instrument van Brainsfirst ingezet om 
na te gaan of VVV-leerlingen qua cognitieve capaciteiten 
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verschillen van leerlingen in het reguliere vwo en hoe die 
verschillen zich ontwikkelen onder invloed van hun deelname aan 
een VVV-traject. Dit instrument bestaat uit een viertal games die 
op elk digitaal device (desktop, laptop, tablet of mobiele telefoon) 
kunnen worden gespeeld. 
Het instrument meet vier hoofdfactoren: werkgeheugen, 
anticipatie, controle en aandacht. Onderstaande figuur brengt 
gedetailleerd in beeld hoe deze zijn onderverdeeld in 
subcategorieën.  

 

Er zijn twee metingen uitgevoerd, eerst een volledige cognitieve 
meting op vijftien scholen (196 VVV-leerlingen en 176 leerlingen 
uit het reguliere vwo-traject). Een jaar later is nog een herhaalde, 
verkorte meting op zes scholen uitgevoerd. Hieraan namen 36 
VVV-leerlingen deel en 26 leerlingen uit het regulier vwo. 
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1.7 Leren in coronatijd 

Bij de vierde afname van de motivatievragenlijst is een aantal 
vragen over de invloed van de coronacrisis opgenomen. 
Daarbij hebben we gebruik gemaakt van het instrument dat is 
ontwikkeld door Geijsel, Jenniskens en Van Langen (2020). Dat 
instrument bouwt voort op de motivatietheorie van Ryan en Deci, 
met de focus op autonomie, competentie en sociale 
verbondenheid, maar dan specifiek toegespitst op de ervaringen 
van leerlingen in Coronatijd. Er worden vier itemclusters 
onderscheiden: De items betreffen de online participatie, leerijver, 
leermoeite en zelfvertrouwen. Voor dit onderzoek hebben we ook 
twee items toegevoegd die gaan over de toereikendheid van de 
thuissituatie om rustig en geconcentreerd te kunnen werken. 
 

Online participatie 

 Ik luister en let op tijdens de online lessen. 

 Ik doe actief mee tijdens de online lessen. 

 Ik verveel me tijdens de online lessen. 

 Ik vind dat de docenten goede uitleg geven tijdens de online lessen. 

Thuissituatie 

 Ik heb thuis rust en ruimte om goed te kunnen werken en leren. 

 Lukt het jou om je thuis goed te concentreren tijdens het maken van (t)huiswerk? 

Leerijver 

 Ik leer goed. 

 Ik werk hard. 

Leermoeite 

 Het kost mij moeite om mezelf te motiveren om aan de slag te gaan. 

 Het kost mij moeite om alles af te krijgen. 

 Het kost mij moeite om overzicht te houden 

Zelfvertrouwen 

 Ik weet hoe ik ervoor sta. 

 Ik heb goed overzicht van het huiswerk per week per vak. 

 Ik heb er vertrouwen in dat ik overga. 

 Ik maak me zorgen dat ik achterstand oploop. 
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De antwoordalternatieven waren: niet, een beetje, redelijk of heel 
erg. Deze antwoordalternatieven zijn, conform het onderzoek van 
Geijsel et al (2020), als respectievelijk 0, 1, 2 en 3 gescoord.  Bij de 
eerste vier vragen kon ook worden aangegeven dat er geen online 
lessen werden gevolgd. Dat kwam slechts een enkele keer voor. 
Deze antwoorden zijn als ontbrekende waarden gecodeerd. 

De betrouwbaarheden van de vier schalen die ontleend werden aan 
het onderzoek van Geijsel et al, plus de toegevoegde schaal met 
betrekking tot de thuissituatie, staan vermeld in Tabel 1.7.1. 

Tabel 1.7.1 Betrouwbaarheden van de schalen met betrekking tot de coronacrisis 

Schaal α 

Online participatie .76 

Thuissituatie .72 

Leerijver .69 

Leermoeite .78 

Zelfvertrouwen .70 

 
 
Deze betrouwbaarheden werden geacht voldoende te zijn voor de 
berekening van (gemiddelde) somscores. 

1.8 Casestudy 

Ten slotte is in het kader van de evaluatie een casestudy 
uitgevoerd, met als doel een rijker beeld te krijgen van de 
ervaringen met de VVV-trajecten, vanuit verschillende 
perspectieven. Met de casestudy is input verkregen voor vrijwel 
alle onderzoeksvragen (met uitzondering van onderzoeksvraag 1).  
 
Selectie 
In totaal namen 37 scholen deel aan de evaluatie van de pilot VVV. 
De casestudy is uitgevoerd in schooljaar 2020-2021. Er zijn negen 
van de deelnemende scholen geselecteerd met een substantieel 
aantal leerlingen in verrijkte/versnelde trajecten in het lopende 
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schooljaar (aantal leerlingen: 18-64, twee scholen 4 leerlingen), 
en die al langer VVV-trajecten in hun aanbod hadden. De selectie is 
gespreid naar achtergrondkenmerken van de scholen 
(regionaal/(rand-)stedelijk, versneld/verrijkt programma, 
categoraal gymnasium/smalle scholengemeenschap/brede 
scholengemeenschap, fase in ontwikkeling VVV) (zie overzicht 
tabel 1.8.1). 
 
Tabel 1.8.1  selectie scholen voor casestudy 

School 

 

Programma Start vanaf 

schooljaar 

Regionaal, (rand-) 

stedelijk 

Type school 

3  verrijkt ’17-‘18 Leeuwarden  gymnasium 

7 versneld, 

verrijkt 
‘18-‘19 Rotterdam  gymnasium 

15  versneld ’17-‘18 Schiedam  havo-vwo 

25  versneld ‘18-‘19 Leeuwarden  lwoo t/m vwo  

28  verrijkt  ’17-‘18 Oosterwolde vmbo t/m vwo 

29  verrijkt ’17-‘18 Etten-Leur  mavo t/m vwo 

30  verrijkt ’18-‘19 Goes  havo/vwo 

33  versneld, 

verrijkt 
’17-‘18 Veghel  havo/vwo 

35  versneld ‘18-‘19 Den Haag  mavo t/m vwo 

9 scholen 4 verrijkt,  

3 versneld,  

2 verrijkt + versneld 

5 start ‘17 

4 start ‘18 

 2 cat gymn 

3 havo/vwo 

2 mavo/vwo 

1 lwoo/vwo 

 
 
Uitvoering, instrumenten en analyse 
Gekozen is voor een aanpak waarbij zoveel mogelijk informatie 
werd verkregen met tegelijkertijd zo min mogelijk belasting van 
scholen in coronatijd. De gesprekken zijn online of telefonisch 
uitgevoerd.  
Bij zes scholen bestond de casestudy uit interviews met de 
schoolleiding en enkele ouders, en groepsinterviews met docenten 
en leerlingen.  
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Bij drie scholen werd alleen de schoolleider geïnterviewd, o.a. bij 
de twee scholen met heel weinig leerlingen in VVV-trajecten.  
 
Voor de interviews zijn gestructureerde interviewleidraden 
ontwikkeld die eerder in het onderzoek zijn uitgetest in een pilot. 
De topics in de leidraden waren verschillend naar doelgroep; 
overall ging het om de beoogde uitvoering van de programma’s 
(plannen en doelen m.b.t. VVV-programma’s, de doelgroep en 
selectie), de gerealiseerde implementatie van de programma’s 
(deelname, uitwerking selectie, begeleiding van leerlingen, 
uitvoering van de programma’s, aspecten met betrekking tot 
gevolgen voor docenten, betrokkenheid van andere stakeholders, 
knelpunten en succesfactoren), en opbrengsten van de 
programma’s (tevredenheid over het aanbod, de uitvoering, 
opbrengsten bij leerlingen, betrokkenheid van docenten, 
leerlingen, ouders etc.). Ten slotte zijn enkele vragen gesteld over 
de invloed van corona op de programma’s en opbrengsten. 
 
De interviews zijn opgenomen en uitgewerkt in een verslag. 
Schoolleiders en docenten konden vervolgens reageren op het 
verslag van hun interview, waarna dit zo nodig werd gecorrigeerd 
en aangevuld.  
De aldus verzamelde gegevens zijn per onderzoeksvraag 
kwalitatief geanalyseerd en als aanvullende en verrijkende 
informatie verwerkt in de betreffende hoofdstukken van deze 
rapportage.  
 
  



116 

 

 

Bijlage 2 Deelrapportage vragenlijst schoolleiders en 
docenten 

Samenvatting en conclusies 
Voor de evaluatie van de Pilot versneld en/of verrijkt vwo, zijn in 
2019 vragenlijsten uitgezet voor schoolleiders en docenten. De 
vragenlijst is voorgelegd op de 15 scholen die op dat moment 
daadwerkelijk leerlingen hadden die deelnamen aan versnelde 
en/of verrijkte trajecten. Met de vragenlijsten wordt informatie 
verkregen over de plannen voor de programma’s en de organisatie 
ervan. Daarnaast wordt ingegaan op implementatie van de 
programma’s, veranderingen voor docenten en de opbrengsten 
voor leerlingen. Over het geheel genomen zien we weinig 
verschillen tussen versnelde en verrijkte programma’s op de 
onderzochte aspecten. Ook zijn er weinig verschillen gevonden in 
de antwoorden van schoolleiders en docenten. Indien van 
toepassing zijn voorkomende verschillen in onderstaande 
conclusies vermeld. 
 
Plannen voor het programma 
Ongeveer de helft van de schoolleiders geeft aan dat de 
programma’s zijn voortgekomen uit al bestaande programma’s 
van de school. Externe doelen, zoals bijvoorbeeld het verbeteren 
van de concurrentiepositie van de school, spelen meestal geen 
grote rol in het besluit om versnelde en/of verrijkte trajecten aan 
te gaan bieden. Schoolleiders geven aan dat de programma’s 
vooral zijn gestart met het oog op leerlinggerichte doelen. Het gaat 
dan met name om het vergroten van keuzemogelijkheden voor 
getalenteerde leerlingen en het verhogen van de motivatie van 
leerling. Leerlingen worden vooral geselecteerd op basis van 
motivatie, interesse, schoolprestaties en werkhouding. In de 
toelatingsprocedure speelt een gesprek met de leerling op de 
meeste scholen een belangrijke rol. Uiteindelijk ligt de beslissing 
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of een leerling wordt toegelaten vooral bij de docenten en 
schoolleiding, en natuurlijk bij de leerling zelf.  
 
Implementatie van het programma 
Uit de antwoorden op de vragenlijst komt naar voren dat 
leerlingen vaker verrijkte programma’s volgen dan versnelde 
programma’s. Ook zien we dat de selectie voor versnelde 
programma’s wat strenger is dan voor verrijkte programma’s. Bij 
de selectie voor verrijkte programma’s wordt bijvoorbeeld wat 
vaker afgeweken van vooraf gestelde selectiecriteria, en bij de 
selectie voor versnelde programma’s worden leerlingen wat vaker 
afgewezen. Op een open vraag met betrekking tot de doelgroep 
voor de verschillende trajecten noemen schoolleiders dat 
versnelde trajecten vooral geschikt zijn voor getalenteerde en 
gedisciplineerde leerlingen, terwijl verrijkte trajecten in hun ogen 
geschikt zijn voor alle leerlingen. Bij verrijkte trajecten zitten 
leerlingen dan ook vaker in een eigen groep of klas, terwijl dat in 
versnelde trajecten vaker niet of gedeeltelijk het geval is.  
Aan docenten is gevraagd in hoeverre leerlingen en andere 
partijen inspraak hebben in aspecten met betrekking tot de 
vormgeving van het programma. Vooral docenten, 
afdelingsleider/teamleider en de directie hebben inspraak op de 
vormgeving van het programma. Leerlingen hebben volgens 
docenten vooral invloed als het gaat om het tempo en eigen 
verantwoordelijkheid. Op het toetsen van de voortgang, en het 
onderwijsaanbod hebben ze minder invloed. Verder worden 
leerlingen op de meeste scholen begeleid door de mentor of 
interne coach. Externe begeleiding of geen extra begeleiding komt 
minder vaak voor. 
 
Veranderingen voor docenten 
Zowel aan schoolleiders als aan docenten is gevraagd welke 
veranderingen de versnelde en verrijkte programma’s 
teweegbrengen voor het professioneel handelen van docenten. 
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Schoolleiders kijken hier iets anders tegenaan dan docenten. Zo 
menen schoolleiders dat de meeste veranderingen liggen op het 
vlak van vakinhoudelijke en didactische aanpassingen. Docenten 
zien als belangrijkste verandering dat er meer afstemming nodig 
is op de behoeften van de individuele leerling. Zowel schoolleiders 
als docenten menen dat het handelen van docenten verandert 
omdat deelnemende leerlingen meer gecoacht moeten worden. Er 
zijn hierbij geen duidelijke verschillen tussen de versnelde en de 
verrijkte programma’s. 
 
Knelpunten en succesfactoren 
De belangrijkste knelpunten bij de uitvoering van versnelde en 
verrijkte programma’s zijn volgens de schoolleiders zowel als de 
docenten, de extra werkdruk voor docenten, en de 
roostertechnische uitvoering van het programma. Docenten 
noemen daarnaast ook het bijhouden van administratie en zicht 
houden op waar leerlingen mee bezig zijn als belangrijke 
knelpunten. De knelpunten bij verrijkte programma’s zijn wat 
meer gespreid over de verschillende onderdelen dan bij versnelde 
programma’s.  
De belangrijkste succesfactoren zijn volgens de schoolleiders en 
docenten: ruimte geven aan leerlingen, flexibiliteit van de 
organisatie, inzet van docenten en leerlingbetrokkenheid. Dit 
geldt voor beide programma’s.  
 
Opbrengsten 
Schoolleiders en docenten zijn behoorlijk tevreden over 
verschillende aspecten die een rol spelen bij versnelde en verrijkte 
programma’s. Ze zijn met betrekking tot de versnelde 
programma’s het meest tevreden over de leerhouding van 
deelnemende leerlingen. Met betrekking tot de verrijkte 
programma’s scoort de betrokkenheid van leerlingen bij het 
programma het hoogst.  
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Ook worden positieve ontwikkelingen gezien bij deelnemende 
leerlingen. Deze vraag is alleen aan docenten voorgelegd. Zij zien 
vooral positieve ontwikkelingen met betrekking tot schoolse 
motivatie (vooral bij verrijkte programma’s), leerhouding en 
talentontwikkeling. Maar de verschillen op alle genoemde 
aspecten bij dit onderdeel zijn klein, men is ook positief over 
tevredenheid van leerlingen, zelfvertrouwen bij het leren en de 
leerresultaten/schoolprestaties.  

2.1 Schoolleiders  

Voorjaar 2019 is aan schoolleiders een vragenlijst voorgelegd om 
inzicht te krijgen in de wijze waarop het verrijkte en/of versnelde 
programma is geïmplementeerd in de school, en hoe de 
ervaringen hiermee zijn. In deze paragraaf bespreken we de 
uitkomsten van de vragenlijst. De tabellen zijn opgenomen in 
bijlage 1. 
 
Deelname aan de vragenlijst 
Van de vijftien scholen/locaties die in het schooljaar 2018-’19 
deelnamen aan het onderzoek naar de programma’s 
versneld/verrijkt vwo hebben tweeëntwintig schoolleiders van 
dertien deelnemende scholen de vragenlijst ingevuld. Elf 
schoolleiders zijn betrokken bij programma’s versneld en verrijkt, 
vijf bij programma’s versneld en zes bij programma’s verrijkt (zie 
bijlage 2A, tabel 4). De functies van de schoolleiders zijn: 
teamleider (N=6), schoolleider/rector/conrector (N=5), 
afdelingsleider (N=4), coördinator (N=4), en docent (N=1). 
De schoolleiders hebben doorgaans een coördinerende, 
begeleidende, aansturende, meedenkende en faciliterende rol in 
het programma. 
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Plannen voor het programma 
We vroegen schoolleiders naar de plannen die gemaakt zijn, 
voorafgaand aan de implementatie van de versnelde/verrijkte 
programma’s. Het gaat dan om de beoogde doelen, het 
ontwikkelen van de inhoud van de programma’s, de doelgroep en 
selectie van leerlingen. 
 
Beoogde doelen leerlinggericht 
De doelen van waaruit scholen gestart zijn met versnelde/verrijkte 
programma’s zijn bevraagd op het niveau van leerlingen, het 
onderwijsaanbod en extern gerichte doelen (zie bijlage 2A, tabel 
9).  
Uit de antwoorden van schoolleiders blijkt duidelijk dat zij met de 
versnelde/verrijkte programma’s vooral leerlinggerichte doelen 
nastreven, deze zijn weergegeven in figuur 1.1.  
Het verbeteren van de concurrentiepositie is het belangrijkste 
extern gerichte doel, met name voor versnelde programma’s 
(versneld vwo 36%, verrijkt vwo 13%).  
 
De belangrijkste leerlinggerichte doelen die schoolleiders voor 
ogen hebben bij het opzetten van versnelde en verrijkte 
programma’s zijn: het vergroten van keuzemogelijkheden voor 
getalenteerde vwo-leerlingen (versneld vwo 79%; verrijkt vwo 
88%), en het verhogen van motivatie van leerlingen (versneld vwo 
71%; verrijkt vwo 81%). Andere relevante doelen voor versnelde 
programma’s zijn: meer mogelijkheden voor gepersonaliseerd 
leren (leerling meer eigenaar van het leerproces) (50%), en meer 
maatwerk bieden (afstemmen op behoeften van leerlingen) (50%). 
Voor verrijkte programma’s zijn andere belangrijke doelen: meer 
mogelijkheden voor talentontwikkeling (75%) en meer 
mogelijkheden voor persoonsvorming (50%). 
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Figuur 1.1 De belangrijkste leerlinggerichte doelen die schoolleiders voor ogen hebben bij het 

opzetten van versnelde en verrijkte programma’s. 

 
Docent ontwikkelt programma 
Vooral docenten (91%) hebben zich bezig gehouden met de inhoud 
van het programma (zie bijlage 2A, tabel 5). Daarnaast spelen ook 
schoolleiders (82%) een belangrijke rol, en in mindere mate zijn 
leerkrachten uit het basisonderwijs hierbij betrokken (32%).   
Bij ongeveer de helft van de scholen is het programma niet 
voortgekomen uit een bestaand programma in de school (52%). 
Bij de overige scholen is dit wel het geval (zie bijlage 2A, tabel 6).  
 
Selectie op basis van motivatie en interesse van leerlingen  
De selectiecriteria die worden gebruikt om te besluiten welke 
leerlingen worden toegelaten tot het programma zijn voor 
versnelde en verrijkte programma’s grotendeels gelijk geordend. 
Overall blijkt dat schoolleiders vooral motivatie en interesse van 
leerlingen relevant vinden, en daarnaast schoolprestaties en 
werkhouding van leerlingen. Een screening of test op intelligentie 
of hoogbegaafdheid speelt een veel minder grote rol (zie tabel 1.1).  
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Tabel 1.1  Welke selectiecriteria worden gebruikt om te besluiten welke leerlingen worden 

toegelaten tot het versnelde/verrijkte programma? Meerdere antwoorden mogelijk 

 Versneld Verrijkt  

 (N=14) % (N=16) % 

Motivatie van de leerling 93 94 

Interesse van de leerling 86 81 

Schoolprestaties 79 69 

Werkhouding van de leerling 79 56 

Motivatie van docent om leerling toe te laten 50 0 

Eindtoetsscore op basisschool (bijv. CITO) 29 25 

Gesignaleerd onderpresteren van de leerling 21 13 

Indicatie voor hoogbegaafdheid: leer- en persoonseigenschappen 14 19 

Anders, namelijk 14 13 

Indicatie voor hoogbegaafdheid: IQ-test 7 0 

Screeningsresultaat van Centrum Begaafdheidsonderzoek of 

soortgelijke instelling 

0 6 

 
 
Selectiecriteria spelen over het geheel genomen vaker een rol bij 
de besluitvorming over toelating tot versnelde programma’s dan 
bij toelating tot verrijkte programma’s. Het grootste verschil zien 
we met betrekking tot het criterium “de motivatie van docenten 
om een leerling toe te laten”, maar ook bij de criteria 
“werkhouding van de leerling”, “schoolprestaties en 
“gesignaleerd onderpresteren”, zijn er grote verschillen tussen de 
programma’s.   
Enkele schoolleiders noemen nog aanvullende criteria, zoals: 
input van de basisschool waaruit blijkt dat een leerling uitdaging 
nodig heeft, advies leerkracht basisschool, mate van 
zelfstandigheid van de leerling.  
 
Vooral docenten (59%), schoolleiding (55%) en leerlingen zelf 
(46%), zijn betrokken bij het besluit of een leerling wordt 
toegelaten tot het programma (zie bijlage 2A, tabel 7). Ouders en 
de zorgcoördinator spelen een minder grote rol in dit besluit. 
Enkele schoolleiders noemen nog andere actoren in de toelating, 
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bijvoorbeeld een toelatingscommissie, input van de basisschool, 
of een coach die de leerling begeleid.  
 
De meeste schoolleiders melden dat een gesprek met de leerling 
onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure (82%). Daarnaast 
worden vaak gesprekken met de ouders gevoerd (46%). Een 
motivatiebrief of een screening op begaafdheid worden wat 
minder vaak genoemd (resp. 36% en 32%) (zie bijlage 2A, tabel 8). 
Veel schoolleiders noemen nog aanvullende onderdelen in de 
selectieprocedure, zoals aanmelding, advies, of assessment van de 
basisschool, input van een coach of docent, een assessment, 
resultaten van de leerling met betrekking tot specifieke modules 
gericht op vaardigheden en inzicht, en motivatie van de leerling.   
 
‘Voor welke doelgroep is het versnelde/verrijkte programma 
volgens u geschikt?’ was een open vraag in de vragenlijst. Enkele 
schoolleiders vinden versnelde trajecten vooral geschikt voor 
getalenteerde en gedisciplineerde leerlingen, of leerlingen met een 
vwo-advies die meer uitdaging willen en al plusprogramma’s op 
de basisschool hebben gevolgd. Enkele schoolleiders vinden 
verrijkte trajecten vooral geschikt voor: alle leerlingen, voor elke 
leerling die in een vak getalenteerd is, voor vwo-plus-leerlingen. 
 
Implementatie van het programma 
Voor dit onderdeel zijn vragen gesteld over de deelname van 
leerlingen, de veranderingen voor docenten, reacties van de 
Onderwijsinspectie en knelpunten en succesfactoren. 
 
Deelname verrijken groter dan versnellen 
De scholen zijn gestart met versnelde/verrijkte programma’s in 
verschillende schooljaren, vanaf 2014-’15 t/m 2018- ‘19 (zie 
bijlage 2A, tabel 12). 
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Het aantal leerlingen dat deelneemt aan de versnelde 
programma’s is niet groot. 55% van de schoolleiders) geeft aan 
dat het gaat om minder dan 5% van het totale aantal vwo-
leerlingen (zie bijlage 2A, tabel 13). Hoewel deze categorie ook 
vaak is aangekruist met betrekking tot verrijkte programma’s 
(31% van de schoolleiders), zien we toch dat meer leerlingen 
deelnemen aan verrijkte programma’s. 44% van de schoolleiders 
vult in dat het aantal leerlingen dat een verrijkt programma volgt 
meer is dan 20% van het totaal aantal vwo-leerlingen. Bij 
versnelde programma’s komt dat niet voor. In figuur 1.2 is dit 
inzichtelijk gemaakt. Blijkbaar zijn versnelde programma’s vaker 
echt maatwerk, en kunnen verrijkte programma’s grootschaliger 
worden aangeboden. 
 

Figuur 1.2 Percentage vwo-leerlingen in versnelde en verrijkt programma’s. 
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Selectie strenger bij versnelde programma’s  
Leerlingen worden doorgaans toegelaten op basis van criteria die 
vooraf zijn vastgesteld (zie bijlage 2A, tabel 14). Dit is bij versnelde 
programma’s vaker het geval dan voor verrijkte programma’s 
(resp. 64% en 44%). Bij verrijkte programma’s geeft ongeveer een 
kwart van de schoolleiders aan dat leerlingen niet zijn toegelaten 
op basis van vooraf gestelde criteria, dit wordt bij versnelde 
programma’s niet aangegeven. Verder wordt in beide 
programma’s aangegeven dat regelmatig gedeeltelijk afgeweken 
wordt van de criteria. 
De redenen waarom leerlingen (deels) niet volgens de gestelde 
criteria zijn toegelaten tot het versnelde programma zijn 
bijvoorbeeld dat de leerling zelf graag wil deelnemen, dat de 
criteria pas later zijn opgesteld, of dat soms andere overwegingen 
een rol spelen. Leerlingen zijn niet volgens de criteria toegelaten 
tot verrijkte programma’s omdat: alle vwo-leerlingen het 
programma volgen, het verschillend is per onderdeel, en iedere 
leerling een kans krijgt op de school.   
Voor versnelde programma’s worden wat vaker aangemelde 
leerlingen afgewezen dan voor verrijkte programma’s (versneld 
64%, verrijkt 44%; zie bijlage 2A, tabel 15). Als reden voor 
afwijzing wordt bij beide programma’s aangegeven dat het gaat 
om leerlingen die niet voldoen aan de selectiecriteria, de 
combinatie van de selectiecriteria te veel reden tot twijfel geeft, of 
als er twijfels zijn van de school of van de basisschool of het de 
juiste plek is voor de leerling. Ook de resultaten van een 
assessment kunnen een rol spelen, of uit een gesprek kan blijken 
dat de motivatie van de leerling onvoldoende is of vaardigheden 
zoals zelfstandig werken niet voldoende aanwezig zijn.  
 
Redenen voor toelating van leerlingen zijn bij versnelde 
programma’s dat de leerlingen voldoen aan de toelatingseisen, of 
dat de aanwezige vakkennis voldoende was. Bij de verrijkte 
programma’s wordt relatief vaak aangegeven dat alle leerlingen 
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mogen meedoen, bijvoorbeeld als zij een vwo-advies hebben, of 
deelnemen aan een vwo-kernplusprogramma. Ook wordt 
aangegeven dat leerlingen in overleg worden uitgenodigd om deel 
te nemen aan het verrijkte programma. 
 
Er zijn in het lopende schooljaar leerlingen tussentijds 
uitgestroomd uit het programma, aldus de schoolleiders (zie 
bijlage 2A, tabel 17). Dit gebeurt vaker bij verrijkte programma’s 
(50%), dan bij versnelde programma’s (36%). Desgevraagd 
melden de meeste van deze schoolleiders dat de reden hiervoor 
was dat het programma toch te moeilijk of te zwaar was, dat 
resultaten tegenvielen, of dat er persoonlijke of sociale redenen 
waren of thuisproblematiek een rol speelde.  
 
Meestal geen eigen klas 
Leerlingen die een verrijkt programma volgen, vormen vaker een 
eigen groep/klas dan leerlingen in een versneld programma (zie 
bijlage 2A, tabel 16). In figuur 1.3 is dit grafisch weergegeven. 
 

Figuur 1.3  Groepering van leerlingen in versnelde/verrijkte programma’s  
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In de toelichting geven schoolleiders zowel bij de versnelde als bij 
de verrijkte programma’s aan dat het om maatwerkprogramma’s 
gaat, waarbij vaak gekozen wordt om leerlingen bij elkaar in de 
stamgroep te laten en daarbij gedifferentieerd les te geven, of 
leerlingen voor bepaalde vakken apart les te geven, of in andere 
klassen te laten aanschuiven (bijvoorbeeld van een hoger leerjaar) 
waarbij deze leerlingen een eigen rooster volgen. 
 
Duidelijke veranderingen voor docenten 
We hebben gevraagd aan schoolleiders in hoeverre zij menen dat 
het professioneel handelen van docenten verandert door het 
programma. De verschillen tussen de antwoorden voor versnelde 
en verrijkte programma’s zijn klein.  
Schoolleiders zien vooral veranderingen voor docenten als het 
gaat om vakinhoudelijke aanpassingen, meer coachen van de 
deelnemende leerlingen, en didactiek anders vormgeven (zie tabel 
1.2). 
 
Tabel 1.2 In hoeverre bent u het eens met de stelling dat het professioneel handelen van docenten 

is veranderd door het versnelde/verrijkte programma op onderstaande aspecten? 

Antwoorden: geheel mee oneens (1) tot geheel mee eens (5) 

 Versneld % Verrijkt % 

 Gem (SD) N Gem (SD) N 

Vakinhoudelijke aanpassingen 4.4 (0.8) 14 4.1 (0.7) 16 

Meer coachen van de deelnemende leerlingen 4.1 (0.5) 14 4.0 (0.5) 16 

Didactiek anders vorm geven  4.1 (0.5) 14 4.0 (0.8) 16 

Meer afstemmen op behoeften van de 

individuele leerling 
3.8 (1.0) 14 3.7 (0.9) 16 

Meer samenwerken met collega’s bij de 

invulling/ uitvoering van het programma 
3.7 (1.0) 14 3.9 (0.6) 16 

Meer begeleiden van de deelnemende 

leerlingen 
3.7 (0.7) 14 3.8 (0.5) 16 

Meer coördineren/leiden/invullen van het 

programma 
3.6 (1.0) 14 3.8 (0.9) 16 

Anders, namelijk… 3.0 (-) 1 - 0 
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Overall zijn schoolleiders van mening dat het programma leidt tot 
enige verandering van het professioneel handelen van docenten. 
De gemiddelde score van alle bovenstaande onderdelen samen 
(met uitzondering van ‘anders’) is zowel voor het versnelde 
programma als voor het verrijkte programma 3,9 (zie bijlage 2A, 
tabel 24a). 
 
De begeleiding van docenten die bij versnelde of verrijkte 
programma’s betrokken zijn, is op verschillende manieren 
georganiseerd. Schoolleiders melden dat docenten met elkaar 
sparren en elkaar begeleiden. Vaak is er een aanjager, coördinator 
of teamleider waar docenten met vragen terecht kunnen. Docenten 
kunnen verder coaching of trainingen/nascholing/studiedagen 
volgen. Soms wordt scholing of begeleiding door externen 
verzorgd (ICLON, CBO).  
 
Inspectie 
Enkele schoolleiders hebben in verband met de versnelde 
programma’s contact gehad met de inspectie tijdens de planfase 
en implementatiefase (zie bijlage 2A, tabel 20). Een van hen geeft 
aan dat de inspectie enthousiast was over het programma. Maar in 
de meeste gevallen (versneld 86%, verrijkt 100%) is er geen 
contact geweest met de inspectie.  
 
Weinig wijzigingen in de aanpak 
De meeste schoolleiders zijn niet afgeweken van het 
oorspronkelijke plan van aanpak gedurende het programma, maar 
bij de versnelde programma’s komt aanpassing wel vaker voor dan 
bij verrijkte programma’s (resp. 43% en 25%; zie bijlage 2A, tabel 
21). Bij versnelde trajecten ging het soms om individuele 
aanpassingen, soms om overall aanpassingen door overdracht van 
de aanjager van het programma, andere inzichten in de loop van 
de tijd, koppeling van leerlingen aan ander leerjaar (3 vwo regulier 
i.p.v. 2 vwo regulier), of meer spreiding in de overgang van leerjaar 
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1 naar 3. Bij verrijkte trajecten ging het om aanpassingen in het 
rooster, de eisen (die te laag bleken), of meer keuzemogelijkheden 
voor leerlingen. 
 
Werkdruk is een knelpunt 
De belangrijkste knelpunten bij de uitvoering van versnelde 
programma’s zijn in de ogen van de schoolleiders veruit de extra 
werkdruk voor docenten (79%), gevolgd door de 
roostertechnische uitvoering (50%). Bij de verrijkte programma’s 
zijn beide aspecten ook het vaakst aangegeven (beiden 38%), maar 
hier zien we meer spreiding in de knelpunten zie figuur 1.4 (en zie 
bijlage 2A, tabel 22). 
 

Figuur 1.4 Knelpunten bij versnelde/verrijkte programma’s volgens schoolleiders. 
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Succesfactoren: Ruimte en flexibiliteit  
Succesfactoren zijn er ook, aldus de schoolleiders (zie bijlage 2A, 
tabel 23). De volgorde is voor versnelde en verrijkte trajecten iets 
anders, maar de top vijf van de succesfactoren zijn voor beide 
programma’s: ruimte geven aan leerlingen, flexibiliteit van de 
organisatie, inzet van docenten, leerlingbetrokkenheid, en 
vakinhoudelijke deskundigheid van docenten, zie figuur 1.5.  
Een aanvullende succesfactor is volgens een van de schoolleiders 
de begeleiding van de mentor en specialist hoogbegaafdheid.  
 

Figuur 1.5 Succesfactoren versnelde/verrijkte programma’s volgens schoolleiders. 

 
Positieve beoordeling opbrengsten 
De schoolleiders zijn behoorlijk tevreden over verschillende 
aspecten die een rol spelen in de versnelde/verrijkte programma’s 
(zie bijlage 2A, tabel 24). De verschillen tussen de programma’s 
zijn gering. In relatie tot de versnelde trajecten zijn schoolleiders 
het meest tevreden over de leerhouding van deelnemende 
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leerlingen (4.2), en het minst over het aantal leerlingen dat 
deelneemt (3.2). In relatie tot verrijkte trajecten zijn schoolleiders 
het meest positief over de betrokkenheid van leerlingen bij het 
programma (4.2) en het minst positief over de betrokkenheid van 
ouders bij het programma (3.5). 
De gemiddelde tevredenheid over alle onderdelen is voor versnelde 
programma’s 3,7 en voor verrijkte programma’s 3,9 en verschillen 
daarmee weinig van elkaar (zie bijlage 2A, tabel 24a) 
 
In een toelichting op hun antwoord op de vragen over opbrengsten 
geven schoolleiders aan dat het aantal deelnemers aan een 
versneld programma erg varieert per leerjaar, of dat er maar 
enkele leerlingen meedoen en inmiddels gestopt zijn. Ook wordt 
aangegeven dat ouders en leerlingen positief reageren op het 
programma. Voor het verrijkte programma wordt nader toegelicht 
dat de uitwerking van een programma veel tijd en expertise-
ontwikkeling vraagt, en dat meer kennis van deze doelgroep nodig 
is.  
 
Vragen in relatie tot voortzetting van de regeling 
Ten slotte is nagegaan wat het draagvlak is voor de drie 
voorwaarden die gekoppeld zijn aan deelname aan de Pilot 
versneld en/of verrijkt vwo. In figuur 1.6 zijn de resultaten 
weergegeven (zie ook bijlage 1, tabel 26).  
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Figuur 1.6 Draagvlak voor de drie voorwaarden in de regeling. 

 
Het verschil in draagvlak voor de drie gestelde voorwaarden is 
maar klein. We zien dat er relatief veel draagvlak is er voor de eis 
dat er altijd een alternatief moet zijn voor leerlingen die 
deelnemen aan versnelde/verrijkte trajecten, doordat scholen ook 
regulier vwo aanbieden. De eis met betrekking tot het aantal 
scholen dat per provincie mag deelnemen wordt het minst 
ondersteund.  

2.2 Docenten  

Voorjaar 2019 is aan docenten een vragenlijst voorgelegd om 
inzicht te krijgen in de wijze waarop het verrijkte en/of versnelde 
programma is geïmplementeerd in de school, en hoe de 
ervaringen hiermee zijn. In deze paragraaf bespreken we de 
uitkomsten van de vragenlijst. De tabellen zijn opgenomen in 
bijlage 2. 
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Deelname aan de vragenlijst 
Van de vijftien scholen/locaties die in het schooljaar 2018-’19 
deelnamen aan het onderzoek, hebben in totaal 48 docenten van 
dertien deelnemende scholen de vragenlijst ingevuld (zie bijlage 
2B tabel 1). 35 docenten zijn betrokken bij programma(‘s) 
versneld, 35 docenten bij programma’s verrijkt, en 29 bij 
programma(’s) versneld en verrijkt (zie bijlage 2B, tabel 3).  
Enkele docenten hebben ook een andere functie, namelijk: 
coördinator (HB, Honoursprogramma, BPS-programma), coach, 
mentor, decaan, beleidsmedewerker, technisch 
onderwijsassistent, begeleider van leerlingen in versneld 
programma.  
Taken van responderende docenten in de programma’s 
versneld/verrijkt vwo zijn overwegend het begeleiden of coachen 
van leerlingen, en de ontwikkeling of de coördinatie van het 
programma. De meeste respondenten (79%) zijn langer dan een 
jaar betrokken bij programma’s versneld/verrijkt vwo (zie bijlage 
2B, tabel 5).  
 
Implementatie van het programma 
Met de vragenlijst is nagegaan op welke doelgroep 
versnelde/verrijkte programma’s gericht zijn en hoe deze 
programma’s georganiseerd zijn op de school.  
 
Doelgroep 
In de vragenlijst is een open vraag gesteld over de doelgroep voor 
versnelde/verrijkte programma’s. De antwoorden variëren sterk. 
Algemeen geformuleerd gaat het om vwo-ers of vwo-plus-
leerlingen. Docenten zijn van mening dat versnelde of verrijkte 
programma’s geschikt zijn voor leerlingen die daarvoor 
gemotiveerd zijn en een hoog niveau hebben, getalenteerd zijn, 
extra capaciteiten of bijzondere interesses hebben. Daarnaast 
komen ook onderpresteerders of gedemotiveerde leerlingen in 
aanmerking. Vaak wordt opgemerkt dat leerlingen zelfstandig 
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moeten kunnen werken. Daarnaast worden versnelde 
programma’s geschikt gevonden voor leerlingen met een heldere 
blik op de nabije toekomst, en leerlingen die sociaal sterk zijn. 
 
Invulling programma vooral door docenten 
Volgens de docenten hebben leerlingen aardig wat invloed op 
verschillende aspecten van de invulling van het programma. Het 
gaat dan vooral om invloed op het tempo waarin ze leerstof tot 
zich nemen, en de eigen verantwoordelijkheid en inspraak in de 
vormgeving van het programma. In wat mindere mate hebben ze 
invloed op het onderwijsaanbod/de inhoud, en de wijze van 
toetsen van de voortgang in het programma, zie figuur 2.1 (en 
bijlage 2, tabel 6). 

Figuur 2.1 Inspraak van leerlingen op de invulling van het programma. 

 
We hebben gevraagd naar welke partijen, anders dan leerlingen, 
inspraak hebben op de school in hoe het programma voor 
leerlingen wordt vormgegeven of ingevuld (zie bijlage 2B, tabel 7). 
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Vooral docenten (100%) en afdelingsleiders/teamleiders (90%) 
hebben inspraak (zie figuur 2.2). Een docent vermeldt in de 
categorie ‘anders’, dat de vormgeving anders geregeld is, namelijk 
vanuit het Leeratelier OMO, waarin onderzoek naar autonomie en 
het leren van leerlingen centraal staat.  

Figuur 2.2  Inspraak in de vormgeving van het programma, naast de leerlingen zelf. 

 
Begeleiding door coach of mentor 
De begeleiding van leerlingen kan op verschillende manieren 
worden georganiseerd (zie bijlage 2B, tabel 8). De meeste scholen 
(83%) laten leerlingen begeleiden door de mentor of interne 
coach. Het gaat hierbij om een docent van de eigen school. Ook 
veel scholen hebben een interne coördinator of projectleider die de 
begeleiding van leerlingen regelt (52%). Externe begeleiding of 
geen extra begeleiding komt veel minder vaak voor.   
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Duidelijke veranderingen voor docenten 
Docenten zien duidelijk veranderingen in hun professioneel 
handelen door het programma (zie tabel 2.1). Ze moeten vooral 
meer afstemmen op behoeften van individuele leerlingen, en meer 
coachen.  
In bijlage 2, tabel 11a zijn de scores vermeld van alle onderdelen 
samen. We zien hierin weinig verschil tussen de beoordeling van 
de gevolgen voor het professioneel handelen van docenten bij de 
versnelde (3.9) en verrijkte (4.0) programma’s. 
 
Tabel 2.1  In hoeverre bent u het eens met de stelling dat uw professioneel handelen als docent is 

veranderd door het versnelde/verrijkte programma op onderstaande aspecten?  

Antwoorden: geheel mee oneens (1) tot geheel mee eens (5), en optie ‘niet van toepassing’*. 

 Versneld Verrijkt 

 Gem (SD) N Gem (SD) N 

Meer afstemmen op behoeften van de individuele leerling 4.1 (0.9) 28 4.2 (0.7) 29 

Meer coachen van de deelnemende leerlingen 4.0 (1.2) 28 4.2 (0.6) 29 

Meer coördineren/leiden/invullen van het programma 3.8 (0.9) 27 4.0 (0.8) 29 

Meer begeleiden van de deelnemende leerlingen 3.8 (1.1) 29 4.0 (0.8) 29 

Vakinhoudelijke aanpassingen 3.8 (0.9) 28 3.9 (0.8) 27 

Didactiek anders vorm geven  3.8 (1.0) 28 3.9 (1.0) 28 

Meer samenwerken met collega’s bij de invulling/ 

uitvoering van het programma 
3.6 (1.0) 28 3.7 (0.9) 29 

*optie ‘niet van toepassing’ is gehercodeerd als missende waarde.  

 
 
We vroegen hoe de begeleiding van docenten, die betrokken zijn 
bij het programma, is georganiseerd. Docenten kunnen met 
vragen terecht bij de directeur, interne coördinator, projectleider, 
afdelingsleider, HB-specialist, of Talent-Coaches. Docenten 
krijgen ook meer reguliere begeleiding, bijvoorbeeld door 
groepering van betrokken docenten in een expertteam op school, 
wekelijks overleg tussen coaches, en vakdocenten die geplande 
uren hebben om samen te werken voor de versnelde/verrijkte 
programma’s. Docenten die nieuw zijn bij het programma worden 



137 

 

 

geïnformeerd en begeleid door de meer ervaren collega’s. Soms 
zijn er bijeenkomsten over het programma, waarin betrokken 
docenten geïnformeerd worden over veranderingen of 
aanpassingen, waarbij ook experts aanwezig zijn. Ook wordt 
begeleiding door een (externe) coach geregeld, wordt er scholing 
aangeboden, intervisie of persoonlijke gesprekken. 
Enkele malen melden docenten dat er geen bijzondere begeleiding 
is voor het programma.  
 
Werkdruk wordt als knelpunt ervaren 
De belangrijkste knelpunten bij de uitvoering van het 
versnelde/verrijkte programma (zie bijlage 2B, tabel 13) zijn 
volgens de docenten veruit de extra werkdruk voor docenten 
(versneld vwo 80%, verrijkt vwo 71%), gevolgd door de 
roostertechnische uitvoering (versneld vwo 50%, verrijkt vwo 
58%). Op de overige aspecten worden enkele verschillen gezien 
tussen de versnelde en verrijkte programma’. Het bijhouden van 
de administratie is voor docenten van versnelde programma’s wat 
vaker een knelpunt dan voor docenten van verrijkte programma’s 
(resp. 50% en 36%). Ook autonomie geven aan leerlingen 
(versneld 23%, verrijkt 13%) en gecomprimeerd aanbieden van 
lesstof (versneld 23%, verrijkt 10%) wordt bij versnelde 
programma’s relatief wat vaker als knelpunt aangegeven. Voor 
docenten die betrokken zijn bij verrijkte programma’s is structuur 
bieden aan leerlingen (versneld 20%, verrijkt 29%) en 
differentiëren in het algemeen (versneld 10%, verrijkt 26%) 
relatief wat vaker een knelpunt. In figuur 2.3 zijn de knelpunten 
die docenten ervaren grafisch weergegeven.   
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Figuur 2.3 Knelpunten bij versnelde/verrijkte programma’s volgens docenten 

 
Ruimte geven aan leerlingen is succesfactor 
Docenten zien als belangrijkste succesfactoren van het verrijkte, 
en in iets mindere mate het versnelde programma, het geven van 
ruimte aan leerlingen (versneld vwo 67%, verrijkt vwo 74%), en 
de inzet van docenten (versneld vwo 57%, verrijkt vwo 77%), zie 
figuur 2.4 (en zie bijlage 2B, tabel 14).  
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Figuur 2.4 Succesfactoren bij versnelde/verrijkte programma’s volgens docenten 

 
Overwegend positieve opbrengsten bij leerlingen 
Docenten zien positieve ontwikkelingen bij leerlingen die 
deelnemen aan een versneld/verrijkt programma. Deze ont-
wikkelingen worden vooral gezien in de leerhouding, (schoolse) 
motivatie en talentontwikkeling. Er zijn kleine verschillen tussen 
versnelde en verrijkte programma’s, zie tabel 2.2.  
 
Tabel 2.2 In hoeverre bent u het eens met de stelling dat er een positieve ontwikkeling optreedt bij 

de deelnemende leerlingen aan het versnelde/verrijkte programma op de volgende aspecten? 

Antwoorden: geheel mee oneens (1) tot geheel mee eens (5), optie ‘weet niet’ . 

 Versneld Verrijkt 

 Gem (SD) N Gem (SD) N 

Leerhouding 4.3 (0.8) 29 4.2 (0.7) 31 

(Schoolse) motivatie 4.2 (0.9) 30 4.5 (0.5) 31 

Talentontwikkeling 4.1 (0.9) 27 4.3 (0.8) 30 

Tevredenheid 4.0 (0.8) 29 4.1 (0.7) 31 

Zelfvertrouwen bij leren 4.0 (0.8) 29 4.0 (0.9) 29 

Leerresultaten/schoolprestaties 3.9 (0.9) 29 4.0 (0.8) 30 

*optie ‘weet niet’ is gehercodeerd als missende waarde.  
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Op onze vraag ‘Op welke manier wordt dit zichtbaar’, antwoorden 
docenten (N=16) over leerlingen in versnelde trajecten dat zij meer 
motivatie en plezier waarnemen bij leerlingen, dat leerlingen meer 
zelfstandigheid, inzet en verantwoordelijkheid laten zien, en dat 
de resultaten beter zijn. Een docent ziet niet bij alle leerlingen 
positieve effecten: “Twee leerlingen hebben moeite met het tempo en 
de onrust van hun roosters, en zijn geïsoleerd van andere leerlingen”.   
 
Bij leerlingen in verrijkte trajecten zien docenten (N=13) eveneens 
meer motivatie en enthousiasme, en meer verantwoordelijkheid 
en eigenaarschap bij hun leerlingen. Ook bij deze trajecten zien 
enkelen docenten wel verschillen tussen leerlingen. Een docent 
meldt: “Voor enkelen zien we echt dat ze opbloeien door uitdaging of 
door begeleiding. Anderen stromen helaas af, omdat ze de benodigde 
studievaardigheden niet onder de knie krijgen”.  
 
Ten slotte is aan docenten gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn 
over de versnelde/verrijkte programma’s (zie bijlage 2B, tabel 17). 
In het algemeen zijn docenten redelijk tevreden, zowel over de 
versnelde- als over de verrijkte programma’s. In figuur 2.5 is de 
gemiddelde tevredenheid op verschillende aspecten van versnelde 
en verrijkte programma’s inzichtelijk gemaakt. 
Docenten zijn met betrekking tot de versnelde programma’s 
vooral tevreden over de leerhouding van deelnemende leerlingen 
(M=4,1), de leerresultaten van deelnemende leerlingen (M=3,9), 
en het minst tevreden over het draagvlak van docenten voor het 
programma (M=3,2) en de uitvoering van het programma (M=3,2). 
In relatie tot de verrijkte programma’s is men vooral tevreden 
over de betrokkenheid van de leerlingen bij het programma 
(M=3,9), en het minst tevreden over het aantal leerlingen dat 
deelneemt (M=3,3), zie figuur 2.5.  
De tevredenheid over genoemde aspecten samen is voor beide 
programma’s vrijwel gelijk: (resp. 3,5 en 3,6 (zie bijlage 2B, tabel 
17a). 
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Figuur 2.5 Tevredenheid van docenten over versnelde/verrijkte programma’s 

 
Desgevraagd schrijven docenten een toelichting op hun 
antwoorden bij voorgaande vraag. Voor de versnelde programma’s 
wordt opgemerkt dat maatwerk meer tijd van docenten kost 
terwijl de werkdruk toch al hoog is en het daarom anders 
georganiseerd zou moeten worden. Ook wordt aangegeven dat 
docenten verschillend omgaan met leerlingen in versnelde 
trajecten, en dat meer leerlingen in versnelde trajecten niet het 
doel moet zijn.  
Voor verrijkte programma’s wordt eveneens opgemerkt dat het 
meer tijd vraagt van docenten, en verder dat de programma’s nog 
in ontwikkeling zijn, of dat verdere ontwikkeling gewenst is.  
 
NB; vanwege de kleine aantallen respondenten zijn er geen 
analyses uitgevoerd om verschillen tussen de ervaringen met 
versnelde of verrijkte programma’s statistisch te toetsen. 
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Bijlage 2A Vragenlijst en tabellen schoolleiders 

Algemeen 
 

1. Schoolnaam: 
Open vraag 
 

*n=13 scholen 
*n respondenten = 22:  1 tot 3 schoolleiders per school hebben de 
vragenlijst ingevuld. 
 

2. Functie: 
Open vraag 

 

3. Uw rol in het programma: 
Open vraag 
 

4. Welke ruimte heeft uw school aangevraagd in het kader van de 

beleidsregel? 

a. Versneld vwo (versneld vwo-programma waarmee de leerling in 

een vijfjarig traject een vwo-diploma kan halen) 

b. Verrijkt vwo (verrijkt vwo-programma voor leerlingen met een 

aanvulling op het curriculum en evt. gedeeltelijke versnelling 

binnen een zesjarig traject) 

c. Zowel een versneld vwo-programma als een verrijkt vwo-

programma 
Programma % 

Versneld vwo 23 

Verrijkt vwo 27 

Versneld en verrijkt vwo 50 

Totaal (N=22) 100 
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A Plannen voor het programma 
 
5. Wie hebben de inhoud van het versnelde/verrijkte programma 

bepaald en ontworpen? Meerdere antwoorden mogelijk. 
N=22 Ja  % 

Docenten 91 

Schoolleiding  82 

Zorgcoördinator (of vergelijkbare functionaris)  18 

Leerkrachten uit het basisonderwijs 32 

Leerlingen 9 

Ouders 9 

Contactpersonen uit het vervolgonderwijs 0 

Anders, namelijk…. 5 

 
6. Is het versnelde/verrijkte programma voortgekomen uit een bestaand 

programma in school? 
 % 

Nee 52 

Ja 48 

Totaal (N=21) 100 

 

7. Wie besluiten of een leerling wel/niet wordt toegelaten tot het 

versnelde/verrijkte programma?  
Meerdere antwoorden mogelijk. 

N=22 Ja % 

Docenten 59 

Schoolleiding 55 

Leerling zelf 46 

Ouders 27 

Zorgcoördinator (of vergelijkbaar functionaris) 5 

Anders, namelijk….  36 
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8. Op welke wijze is de selectieprocedure voor het versnelde/verrijkte 

programma ingericht?  
Meerdere antwoorden mogelijk. 

N=22 Ja % 

Gesprek met leerling 82 

Gesprek met ouders 46 

Motivatiebrief 36 

Screening op begaafdheid 32 

Anders, namelijk….  55 

 
9. Wat zijn de belangrijkste doelen van waaruit uw school is gestart met 

het programma voor versneld en/of verrijkt vwo? (Kies maximaal vijf 
antwoorden per programma).  

 Versneld 

% 

Verrijkt % 

Doelen m.b.t. leerlingen   

Vergroten keuzemogelijkheden voor getalenteerde vwo-leerlingen 79 88 

Verhogen motivatie van leerlingen 71 81 

Meer mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren (leerling meer 

eigenaar van het leerproces en eigen ontwikkeling; werken met doelen) 
50 38 

Meer maatwerk bieden (afstemmen op behoeften van leerlingen) 50 38 

Meer mogelijkheden voor talentontwikkeling 36 75 

Meer mogelijkheden voor differentiatie 29 19 

Beter tegemoet komen aan wensen van leerlingen 29 13 

Meer mogelijkheden voor persoonsvorming 21 50 

Verbeteren leerresultaten van leerlingen 14 19 

Doelen m.b.t. onderwijsaanbod   

Verhogen kwaliteit van leren/ het leerproces 14 19 

Verbeteren bestaand verrijkt programma vwo 14 6 

Voorkomen van afstromen/ zittenblijven/ uitstroom 7 6 

Verbeteren doorstroom naar het vervolgonderwijs 7 0 

Verbeteren bestaand versneld programma vwo 7 0 

Verhogen kwaliteit van aanbod/ leerstof 0 0 

Extern gerichte doelen   

Verbeteren concurrentiepositie (profilering, toename leerlingen aantal) 36 13 

Beter tegemoet komen aan wensen van ouders 7 0 

Andere doelen, namelijk… 0 6 

Totaal (N) 14 16 
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10. Voor welke doelgroep is het versneld/verrijkt programma volgens u 
geschikt?  
Open antwoord 

 
11. Welke selectiecriteria worden gebruikt om te besluiten welke 

leerlingen worden toegelaten tot het versnelde/verrijkte programma? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

 Versneld Verrijkt  

 (N=14) % (N=16) % 

Motivatie van de leerling 93 94 

Interesse van de leerling 86 81 

Schoolprestaties 79 69 

Werkhouding van de leerling 79 56 

Motivatie van docent om leerling toe te laten 50 0 

Eindtoetsscore op basisschool (bijv. CITO) 29 25 

Gesignaleerd onderpresteren van de leerling 21 13 

Indicatie voor hoogbegaafdheid: leer- en 

persoonseigenschappen 
14 19 

Anders, namelijk 14 13 

Indicatie voor hoogbegaafdheid: IQ-test 7 0 

Screeningsresultaat van Centrum Begaafdheidsonderzoek of 

soortgelijke instelling 
0 6 

 

B Implementatie van het programma 
 
Deelnemende leerlingen  
12. Wanneer is het versnelde/verrijkte programma voor de leerlingen 

daadwerkelijk van start gegaan? 26 
 Versneld N Verrijkt N 

Schooljaar 2014-2015 2 1 

Schooljaar 2015-2016 1 0 

Schooljaar 2016-2017 0 2 

Schooljaar 2017-2018 4 4 

Schooljaar 2018-2019 3 5 

Totaal 10 12 
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13. Welk percentage van het totaal aantal vwo-leerlingen op uw school 

doet er momenteel ongeveer mee aan het versnelde/verrijkte 

programma?   
 Versneld % Verrijkt % 

<5% 55 31 

5-10% 9 13 

10-15% 18 0 

15-20% 18 13 

>20% 0 44 

Totaal (N) 100 (11) 100 (16) 

 
14. Zijn de leerlingen voor het versnelde/verrijkte programma toegelaten 

op basis van de vooraf gestelde selectiecriteria? 
 Versneld % Verrijkt % 

Ja 64 44 

Deels 36 31 

Nee 0 25 

Totaal (N) 100 (14) 100 (16) 

  

15. Zijn er leerlingen afgewezen die zich hadden aangemeld voor het 
versnelde/verrijkte programma? 

 Versneld % Verrijkt % 

Ja 64 44 

Nee 36 56 

Totaal (N) 100 (14) 100 (16) 

 

16. Vormen de toegelaten leerlingen in het versnelde/verrijkte 
programma een eigen groep/klas? 

 Versneld % Verrijkt % 

Ja 7 44 

Nee 57 44 

Deels 36 13 

Totaal  100 (14) 100 (16) 
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17. Zijn er in het huidige schooljaar leerlingen tussentijds uitgestroomd 
uit het versnelde/verrijkte programma?  

 Versneld % Verrijkt % 

Niet van toepassing 7 6 

Nee 57 44 

Ja 36 50 

Totaal  100 (14) 100 (16) 

 

Indien Ja: Wat is de reden van uitstroom en waar zijn de leerlingen daarna 
geplaatst?  
Open vraag 
 
18. In hoeverre bent u het eens met de stelling dat het professioneel 

handelen van docenten is veranderd door het versnelde/verrijkte 
programma op onderstaande aspecten? 
Antwoorden: geheel mee oneens (1) tot geheel mee eens (5) 

 Versneld % Verrijkt % 

 Gem (SD) N Gem (SD) N 

Vakinhoudelijke aanpassingen 4.4 (0.8) 14 4.1 (0.7) 16 

Meer coachen van de deelnemende leerlingen 4.1 (0.5) 14 4.0 (0.5) 16 

Didactiek anders vorm geven  4.1 (0.5) 14 4.0 (0.8) 16 

Meer afstemmen op behoeften van de 

individuele leerling 
3.8 (1.0) 14 3.7 (0.9) 16 

Meer samenwerken met collega’s bij de 

invulling/ uitvoering van het programma 
3.7 (1.0) 14 3.9 (0.6) 16 

Meer begeleiden van de deelnemende 

leerlingen 
3.7 (0.7) 14 3.8 (0.5) 16 

Meer coördineren/leiden/invullen van het 

programma 
3.6 (1.0) 14 3.8 (0.9) 16 

Anders, namelijk… 3.0 (-) 1 - 0 

 
18a Schaal: Professioneel handelen (schaal 1-5) 

 Versneld Verrijkt 

 Gem (SD) N Gem (SD) N 

Professioneel handelen* 3.9 (0.4) 14 3.9 (0.4) 16 

*gemiddelde van de losse items in de tabel hierboven, m.u.v. ‘anders’. 
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19. Hoe is de begeleiding van de docenten georganiseerd, die bij het 
versnelde/verrijkte programma betrokken zijn? 
Open vraag 
 

20. Is er contact geweest met de inspectie tijdens de planfase en 
implementatiefase van het versnelde/verrijkte programma?  

 Versneld % Verrijkt % 

Nee 86 100 

Ja 14 0 

Totaal (N) 100 (14) 100 (15) 

 

Indien Ja: Heeft de inspectie naar de uitvoering van het programma 
gekeken en wat waren de conclusies?  
Open vraag  
 
Knelpunten en succesfactoren 
21. Is gedurende het versnelde/verrijkte programma van het 

oorspronkelijke plan van aanpak afgeweken?  
 Versneld % Verrijkt % 

Nee 57 75 

Ja 43 25 

Totaal  100 (14) 100 (16) 

 

Indien Ja: Op welke wijze en waarom?  
Open vraag 
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22. Wat zijn de belangrijkste knelpunten bij de uitvoering van het 
versnelde/ verrijkte programma op uw school? (Kies maximaal vijf 
antwoorden per programma). 

 Versneld Verrijkt 

 (N=14) % (N=16) 

% 

Extra werkdruk voor docenten 79 38 

Rooster-technische uitvoering 50 38 

Compacten van de lesstof 36 31 

Autonomie geven aan leerlingen 29 25 

Differentiëren in het algemeen 29 31 

Bijhouden administratie  21 19 

Bijhouden van (leer)resultaten van deelnemende leerlingen 21 13 

Structuur bieden aan leerlingen 21 13 

Het functioneren van docenten in hun rol als coach 21 25 

Leerlingen individueel begeleiden 14 19 

Zicht houden op waarmee leerlingen bezig zijn als ze deelnemen 

aan het programma 
14 25 

Didactische aanpassingen 14 0 

Anders, namelijk… 14 6 

Formatief lesgeven 7 13 

Afstemming met externe partijen (bijv. bedrijven, 

vervolgopleiding) 
7 19 

Verrijken van de lesstof (verdiepen/ verbreden) 0 31 

Afstemming met externe begeleiding 0 6 
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23. Wat zijn de belangrijkste succesfactoren van het versnelde/ verrijkte 
programma op uw school? (Kies maximaal vijf antwoorden per 
programma). 

 Versneld Verrijkt 

 (N=14) % (N=16) % 

Ruimte geven aan leerlingen  79 63 

Flexibiliteit van de organisatie  64 75 

Inzet van docenten  57 56 

Leerlingbetrokkenheid  50 50 

Vakinhoudelijke deskundigheid van docenten 36 44 

Deskundigheid van docenten in compacten, verbreden, 

verdiepen  
36 19 

Deskundigheid van docenten in coaching  36 38 

Deskundigheid van docenten in didactiek  14 19 

Pedagogische sensitiviteit van docenten 14 19 

Ouderbetrokkenheid  14 0 

Samenwerken met externe partijen  7 6 

Anders, namelijk……... 7 0 

 

C De opbrengsten van het programma 
 
24. In welke mate bent u tevreden over het versnelde/verrijkte 

programma? 
Antwoorden: geheel mee oneens (1) tot geheel mee eens (5) 

 Versneld Verrijkt 

 Gem (SD) Gem (SD) 

Leerhouding van deelnemende leerlingen  4.2 (0.7) 3.9 (0.7) 

De leerresultaten van deelnemende leerlingen 4.1 (0.7) 4.1 (0.8) 

De betrokkenheid van leerlingen bij het programma  3.9 (0.6) 4.2 (0.5) 

Het aanbod/de invulling van het programma 3.8 (0.6) 3.9 (0.4) 

De uitvoering van het programma 3.6 (0.6) 3.9 (0.6) 

De betrokkenheid van ouders bij het programma  3.5 (0.5) 3.5 (0.6) 

Het draagvlak van docenten voor het programma 3.4 (0.8) 3.7 (0.7) 

Het aantal leerlingen dat deelneemt 3.2 (0.6) 3.9 (0.8) 

Totaal (N) 14 16 
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24a Schaal: Tevredenheid algemeen (schaal 1-5)  
 Versneld Verrijkt 

 Gem (SD) N Gem (SD) N 

Tevredenheid* 3.7 (0.4) 14 3.9 (0.4) 16 

*gemiddelde van de losse items in de tabel hierboven 

 

25. Geeft u desgewenst een korte toelichting op uw antwoorden op de 
vorige vraag. 
Open vraag 

D Overige opmerkingen/vragen 
 

26. Welke van onderstaande voorwaarden voor deelname aan de huidige 

pilot zou u in een eventueel toekomstige regeling willen handhaven, 

of juist willen laten vervallen? 
 Hand-

haven 

Ver-

vallen 

Geen 

mening 

Totaal  (N) 

a. De eis dat leerlingen in zowel versneld vwo als verrijkt 

vwo voor leerjaar 4 moeten starten met vakken uit 

het profieldeel.  

57 29 14 100 (21) 

b. Het totaal aantal scholen per provincie dat deelneemt 

aan de pilot mag niet groter zijn dan 25% van het 

totaal aantal scholen in een provincie dat vwo 

aanbiedt. 

52 29 19 100 (21) 

c. Het bevoegd gezag richt het versnelde en/of verrijkte 

vwo in naast het reguliere vwo dat reeds op dezelfde 

school aangeboden wordt.  

62 14 24 100 (21) 

 
Indien vervallen: Waarom wilt u deze voorwaarde laten vervallen?  
Open vraag 
 

27. Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze vragenlijst, 

dan kunt u die hieronder typen: 

Open vraag 
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Bijlage 2B Vragenlijst en tabellen docenten 

Algemeen 

 

1. Schoolnaam 

 

Open vraag 

 

*n=13 scholen 

*n respondenten = 48.  2 tot 11 docenten per school hebben de 

vragenlijst ingevuld.  

 

2. Functie 

 

Open vraag 

 
3. Bij welk programma bent u betrokken? 

a. Versneld vwo (versneld vwo-programma waarmee de leerling in 
een vijf-jarig traject een vwo-diploma kan halen) 

b. Verrijkt vwo (verrijkt vwo-programma voor leerlingen met een 
aanvulling op het curriculum en evt. gedeeltelijke versnelling 
binnen een zesjarig traject) 

c. Zowel betrokken bij een versneld vwo programma als bij een 
verrijkt vwo programma 

Programma % 

Versneld vwo 35 

Verrijkt vwo 35 

Versneld en verrijkt vwo 29 

Totaal (N=48) 100 

 

4. Uw taak in het programma 

Open vraag  
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5.  Sinds wanneer bent u betrokken bij het programma:  
 % 

Minder dan 1 jaar geleden,  21 

1 tot 2 jaar geleden 48 

Meer dan 2 jaar geleden 31 

Totaal (N=48) 100 

 

A Implementatie van het programma 
 
6. In hoeverre zijn leerlingen betrokken bij de invulling van het 

programma? 
Antwoorden: geheel mee oneens (1) tot geheel mee eens (5). 

 Gem (SD)  Min Max N 

Leerlingen hebben invloed op het tempo waarin ze 

leerstof tot zich nemen. 
3.7 1 5 48 

Leerlingen hebben invloed op het 

onderwijsaanbod/de inhoud. 
3.1 1 5 47 

Leerlingen hebben eigen verantwoordelijkheid om 

het programma vorm te geven. 
3.5 1 5 48 

Leerlingen hebben inspraak om het programma 

vorm te geven. 
3.3 1 5 48 

Leerlingen hebben inspraak over de wijze van 

toetsen van de voortgang in het programma. 
2.8 1 5 48 

Anders 3.2 1 5 9 
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7. Wie hebben er, behalve de leerlingen, inspraak in hoe het 
programma voor leerlingen wordt vormgegeven/ingevuld?  

Gesorteerd van groot naar klein op ‘ja %’ 

  Ja % Nee % Weet niet % Totaal (N) 

Docenten 100 0 0 47 

Afdelingsleider/teamleiders 90 6 4 48 

Directie 62 26 13 47 

Experts op het gebied van onderwijs aan 

(hoog)begaafde/talentvolle leerlingen 
52 31 17 48 

Ouders van deelnemende leerlingen 38 42 21 48 

Zorgcoördinator (of vergelijkbare functionaris) 35 41 24 46 

Ouderraad/MR 17 48 35 48 

Leerkrachten van het basisonderwijs 13 66 21 47 

Vervolgonderwijs 11 64 26 47 

Anders, namelijk… 8 25 67 12 

 
8. Hoe is de begeleiding van deze leerlingen georganiseerd? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 
N=48 Ja % 

Leerlingen hebben een interne coach of mentor: een docent van de eigen school. 83 

Er is een interne coördinator/projectleider die de begeleiding van de leerlingen 

regelt. 
52 

Leerlingen hebben externe begeleiding: iemand van een andere organisatie /andere 

school/ samenwerkingsverband 
8 

Er is geen extra begeleiding voor de leerlingen. 6 

Anders, namelijk… 4 

 
9. Hoe is de begeleiding van de docenten georganiseerd, die bij het 

programma betrokken zijn?  
Open vraag  

 
10. Voor welke doelgroep is het versnelde/verrijkte programma volgens 

u geschikt? 
Open vraag  
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B Professioneel handelen van docenten 

 
11. In hoeverre bent u het eens met de stelling dat uw professioneel 

handelen als docent is veranderd door het versnelde/verrijkte 
programma op onderstaande aspecten?  

Antwoorden: geheel mee oneens (1) tot geheel mee eens (5), en optie ‘niet van toepassing’*. 

 Versneld Verrijkt 

 Gem (SD) N Gem (SD) N 

Meer afstemmen op behoeften van de individuele leerling 4.1 (0.9) 28 4.2 (0.7) 29 

Meer coachen van de deelnemende leerlingen 4.0 (1.2) 28 4.2 (0.6) 29 

Meer coördineren/leiden/invullen van het programma 3.8 (0.9) 27 4.0 (0.8) 29 

Meer begeleiden van de deelnemende leerlingen 3.8 (1.1) 29 4.0 (0.8) 29 

Vakinhoudelijke aanpassingen 3.8 (0.9) 28 3.9 (0.8) 27 

Didactiek anders vorm geven  3.8 (1.0) 28 3.9 (1.0) 28 

Meer samenwerken met collega’s bij de invulling/ 

uitvoering van het programma 
3.6 (1.0) 28 3.7 (0.9) 29 

*optie ‘niet van toepassing’ is gehercodeerd als missende waarde.  

 
11a  Schaal: Professioneel handelen (schaal 1-5)  
 

 Versneld Verrijkt 

 Gem (SD) N Gem (SD) N 

Professioneel handelen* 3.9 (0.8) 29 4.0 (0.6) 29 

*gemiddelde van de losse items in de tabel hierboven 

 
12. Geeft u desgewenst een korte toelichting op uw antwoorden op de 

vorige vraag. 
Open vraag 
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C Knelpunten en succesfactoren 

 
13. Wat zijn de belangrijkste knelpunten bij de uitvoering van het 

versnelde / verrijkte  programma op uw school? Kies maximaal vijf 
antwoorden per programma. 

          Versneld Verrijkt 

 (N=30) % (N=31) % 

Extra werkdruk voor docenten 80 71 

Rooster-technische uitvoering 50 58 

Bijhouden administratie  50 36 

Zicht houden op waarmee leerlingen bezig zijn als ze 

deelnemen aan het programma 
40 42 

Bijhouden van (leer)resultaten van deelnemende leerlingen 30 32 

Autonomie geven aan leerlingen 23 13 

Compacten van de lesstof 23 10 

Structuur bieden aan leerlingen 20 29 

Verrijken van de lesstof (verdiepen/ verbreden) 20 19 

Leerlingen individueel begeleiden 20 16 

Het functioneren van docenten in hun rol als coach 13 7 

Anders, namelijk… 13 3 

Differentiëren in het algemeen 10 26 

Formatief lesgeven 3 10 

Didactische aanpassingen 0 10 

Afstemming met externe partijen (bijv. bedrijven, 

vervolgopleiding) 
0 7 

Afstemming met externe begeleiding 0 3 
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14. Wat zijn de belangrijkste succesfactoren van het versnelde / 
verrijkte programma op uw school? Kies maximaal vijf antwoorden 
per programma. 

  Versneld Verrijkt 

  (N=30) % (N=31) % 

Ruimte geven aan leerlingen  67 74 

Inzet van docenten  57 77 

Flexibiliteit van de organisatie  57 48 

Leerlingbetrokkenheid  53 45 

Deskundigheid van docenten in compacten, verbreden, 

verdiepen  
40 39 

Vakinhoudelijke deskundigheid van docenten 37 45 

Deskundigheid van docenten in coaching  30 32 

Deskundigheid van docenten in didactiek  20 16 

Pedagogische sensitiviteit van docenten 10 7 

Ouderbetrokkenheid  7 16 

Samenwerken met externe partijen  3 0 

Anders, namelijk… 3 3 

D De opbrengsten van het programma 

 

15. In hoeverre bent u het eens met de stelling dat er een positieve 
ontwikkeling optreedt bij de deelnemende leerlingen aan het 
versnelde/verrijkte programma op de volgende aspecten? 

Antwoorden: geheel mee oneens (1) tot geheel mee eens (5), optie ‘weet niet’ . 

 Versneld Verrijkt 

 Gem (SD) N Gem (SD) N 

Leerhouding 4.3 (0.8) 29 4.2 (0.7) 31 

(Schoolse) motivatie 4.2 (0.9) 30 4.5 (0.5) 31 

Talentontwikkeling 4.1 (0.9) 27 4.3 (0.8) 30 

Tevredenheid 4.0 (0.8) 29 4.1 (0.7) 31 

Zelfvertrouwen bij leren 4.0 (0.8) 29 4.0 (0.9) 29 

Leerresultaten/schoolprestaties 3.9 (0.9) 29 4.0 (0.8) 30 

*optie ‘weet niet’ is gehercodeerd als missende waarde.  
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17. In welke mate bent u tevreden over onderstaande aspecten van het 
versnelde/verrijkte programma? Antwoorden: geheel mee oneens (1) 
tot geheel mee eens (5), optie ‘weet niet’ . 

 Versneld Verrijkt 

   Gem SD) N  Gem (SD) N 

Leerhouding van deelnemende leerlingen  4.1 (0.8) 30 3.7 (0.7) 30 

De leerresultaten van deelnemende leerlingen 3.9 (0.7) 30 3.6 (0.7) 30 

De betrokkenheid van leerlingen bij het programma  3.8 (0.7) 30 3.9 (0.7) 30 

Het aanbod/de invulling van het programma 3.6 (0.9) 30 3.7 (0.8) 31 

De betrokkenheid van de schoolleiding bij het 

programma 
3.5 (1.0) 30 3.7 (0.7) 31 

Het aantal leerlingen dat deelneemt 3.3 (1.0) 30 3.3 (0.9) 30 

De begeleiding van docenten bij het programma 3.3 (0.8) 30 3.5 (0.7) 31 

De betrokkenheid van ouders bij het programma  3.3 (0.7) 30 3.5 (0.6) 29 

De uitvoering van het programma 3.2 (0.9) 30 3.5 (0.8) 31 

Het draagvlak van docenten voor het programma 3.2 (0.8) 30 3.7 (0.7) 30 

*optie ‘weet niet’ is gehercodeerd als missende waarde. 

 
17a Schaal: Tevredenheid algemeen (schaal 1-5) 

 Versneld Verrijkt 

 Gem (SD) N Gem (SD) N 

Tevredenheid* 3.5 (0.5) 30 3.6 (0.5) 31 

*gemiddelde van de losse items in de tabel hierboven 

 
18. Geeft u desgewenst een korte toelichting op uw antwoorden op de 
vorige vraag. 
Open vraag 

 
 E Overige opmerkingen/vragen 

19  upngen of vragen naar aanleiding van deze vgenlijst, dan kten.  
Open vraag  
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Bijlage 3 Vragenlijst en tabellen VVV-
leerlingen 

1. Op school ben je toegelaten voor deelname aan het 
programma. Waar is volgens jou naar gekeken bij dit besluit? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Versneld Verrijkt  Totaal 

 (N=30) % (N=74) % (N=104) % 

Mijn goede schoolprestaties 70 62 64 

Het oordeel van docenten/mentor om mij toe te laten 60 50 53 

Mijn motivatie 60 43 48 

Mijn werkhouding 50 45 46 

Mijn score op de eindtoets op de basisschool (zoals CITO-

score) 
50 41 43 

Mijn interesse 47 39 41 

Mijn indicatie voor hoogbegaafdheid: leer- en 

persoonseigenschappen 
17 11 13 

Mijn indicatie voor hoogbegaafdheid: IQ-test 10 12 12 

Weet niet 0 16 12 

Mijn achterblijvende schoolprestaties 7 7 7 

Mijn resultaten bij een psychologisch- en/of 

capaciteitenonderzoek 
3 4 4 

 
 

2. Ben je tevreden over hoe de school bepaalt of leerlingen 
kunnen deelnemen aan het programma? 

 Versneld Verrijkt  Totaal 

 (N=30) % (N=74) % (N=104) % 

Ja 97 99 98 

Nee 3 1 2 
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3. Wie waren betrokken bij het besluit voor jouw deelname aan 
het programma?  

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Versneld 

(N=30) % 

Verrijkt 

(N=74) % 

Totaal 

(N=104) % 

Ik zelf 87 73 77 

Mijn ouders 70 69 69 

Mijn docenten/mentor 70 62 64 

De schoolleiding 27 47 41 

Anders, namelijk... 3 11 9 

Zorgcoördinator 7 1 3 

Weet niet 0 1 1 

 
Genoemde andere betrokkenen: 
Open vraag 
 
4. Vind je dat je van tevoren voldoende informatie had voor jouw 

keuze om wel of niet aan het programma deel te nemen? 
 Versneld 

(N=30) % 

Verrijkt 

(N=71) % 

Totaal 

(N=101) % 

Ja 77 85 82 

Nee 23 16 18 

 
Manieren waarop het beter zou kunnen volgens de leerlingen: 
Open vraag 
 
5. Ben je tevreden over de manier waarop de toelating tot het 

programma voor jou verlopen is? 
 Versneld 

(N=30) % 

Verrijkt 

(N=70) % 

Totaal 

(N=100) % 

Ja 93 96 95 

Nee 7 4 5 

 
Indien nee, suggesties hoe het beter zou kunnen: 
Open vraag 
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6. Wie bepaalt hoe het programma eruit ziet op de onderstaande 
onderdelen? Is dat de school, of zijn dat de leerlingen, of 
bepalen jullie dat samen? 

1 = school bepaalt / 2 = school bepaalt grootste deel / 3 = school en leerling bepalen samen / 4 

= leerling bepaalt grootste deel / 5 = leerling bepaalt  

Versneld  Verrijkt Totaal  

Gem (SD) N  Gem (SD) N Gem (SD) N 

De manier waarop een leerling aan de 

leerstof werkt 
3,6 (1,1) 30 

 
3,3 (1,1) 70 3,4 (1,1) 100 

Het tempo waarin de leerling aan de leerstof 

werkt 
1,9 (0,7) 30 

 
2,6 (1,1) 69 2,4 (1) 99 

Wanneer de leerling de leerstof af heeft 2,1 (1,0) 27  2,4 (1,1) 69 2,3 (1,1) 96 

Welke lessen een leerling wel en niet volgt 2,2 (0,9) 30  2,3 (1,1) 69 2,3 (1,0) 99 

Aan welke onderwerpen een leerling werkt 1,8 (0,9) 29  2,1 (0,9) 69 2,0 (0,9) 98 

Wanneer een leerling een toets maakt 1,9 (0,9) 30  1,8 (0,9) 69 1,8 (0,9) 99 

In welk leerjaar een leerling het centraal 

eindexamen maakt 
1,5 (1) 25 

 
1,7 (0,9) 54 1,6 (0,9) 79 

Wanneer een leerling schoolexamen doet 1,2 (0,5) 21  1,3 (0,6) 57 1,3 (0,6) 78 

% weet niet per item: 

 Versneld Verrijkt Totaal 

Wanneer een leerling schoolexamen doet 30 20 23 

In welk leerjaar een leerling het centraal eindexamen maakt 17 24 22 

Wanneer de leerling de leerstof af heeft 10 3 5 

Overige items 0-3% 3 3 3 

 
 
7. Geven docenten die bij het programma betrokken zijn meer 

ruimte aan leerlingen om bovenstaande onderdelen van het 
programma zelf te bepalen, dan docenten die niet bij het 
programma betrokken zijn? 

 Versneld 

(N=30) % 

Verrijkt 

(N=71) % 

Totaal 

(N=101) % 

Dat is verschillend per docent 60 70 67 

Ja 33 21 25 

Nee 7 9 8 
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8. In hoeverre zijn je ouders betrokken bij de invulling van jouw 
programma? Mijn ouders zijn... 

1 = niet betrokken / 2 = beperkt betrokken / 3 = redelijk betrokken / 4 = in grote mate 

betrokken  
Gem (SD) N 

Versneld 2,3 (0,9) 30 

Verrijkt 2,2 (0,8) 69 

Totaal 2,2 (0,9) 99 

 
 
9. Sinds ik aan het programma begonnen ben...  

1 = juist niet / 2 = neutraal / 3 = klopt een beetje / 4 = klopt helemaal  
Versneld Verrijkt Totaal  

Gem (SD) N Gem (SD) N Gem (SD) N 

word ik op school meer uitgedaagd 

om aan de leerstof te werken 
3,2 (0,9) 30 3,0 (0,9) 69 3,1 (0,9) 99 

kan ik mijn talenten meer ontwikkelen 2,7 (0,9) 30 2,8 (0,8) 69 2,8 (0,8) 99 

verveel ik mij minder op school 2,6 (1,0) 30 2,6 (0,9) 69 2,6 (0,9) 99 

is mijn zelfvertrouwen op school 

toegenomen 
2,6 (0,9) 30 2,6 (0,8) 69 2,6 (0,9) 99 

voel ik me prettiger op school 2,6 (0,9) 30 2,6 (0,8) 69 2,6 (0,8) 99 

zijn mijn sociale contacten op school 

verbeterd 
2,6 (1,0) 30 2,7 (0,9) 68 2,6 (0,9) 98 

ga ik met meer plezier naar school 2,3 (0,9) 30 2,6 (0,7) 69 2,5 (0,8) 99 

kan ik meer aan mijn persoonlijke 

ontwikkeling werken 
2,3 (0,9) 30 2,6 (0,8) 69 2,5 (0,9) 99 

is mijn motivatie voor school 

toegenomen 
2,3 (0,8) 30 2,4 (0,8) 69 2,4 (0,8) 99 

kan ik meer aan eigen interesses 

werken 
2,3 (1,0) 30 2,5 (0,9) 69 2,4 (1,0) 99 

zijn mijn resultaten voor school 

verbeterd 
2,2 (1,0) 29 2,2 (0,7) 69 2,2 (0,8) 98 
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10. In hoeverre ben je tevreden over de wijze waarop het 
programma is ingericht op onderstaande onderdelen? 

1=zeer ontevreden / 2=beetje ontevreden / 3=neutraal / 4=deels tevreden / 5=zeer tevreden  

Versneld Verrijkt Totaal  

Gem (SD) N Gem (SD) N Gem (SD) N 

Mogelijkheden om vervroegd centraal 

eindexamen te doen per vak 
4,2 (1) 19 4,2 (0,9) 41 4,2 (0,9) 60 

Mogelijkheden om versneld schoolexamen af te 

leggen per vak 
4,4 (0,9) 16 3,9 (1,0) 40 4,1 (1,0) 56 

Mogelijkheden om versneld toetsen te maken 3,9 (1,0) 18 3,9 (1,0) 47 3,9 (1,0) 65 

De mogelijkheden om lessen uit een hoger 

leerjaar te volgen (bijvoorbeeld 3e klas-stof die 

je al in de 2de klas krijgt) 

4,3 (0,7) 30 3,7 (1,0) 42 3,9 (0,9) 72 

% niet van toepassing 

 Versneld Verrijkt Totaal 

Mogelijkheden om vervroegd centraal eindexamen te doen per 

vak 
37 41 40 

Mogelijkheden om versneld schoolexamen af te leggen per vak 47 43 44 

Mogelijkheden om versneld toetsen te maken 40 33 35 

De mogelijkheden om lessen uit een hoger leerjaar te volgen 

(bijvoorbeeld 3e klas-stof die je al in de 2de klas krijgt) 
0 40 28 

 
11. Eventueel kun je hier een korte uitleg geven op je antwoorden 

in de vorige vraag. 
Open vraag 
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12. In hoeverre ben je tevreden over de wijze waarop het 
programma is ingericht op onderstaande onderdelen? 

1=zeer ontevreden / 2=beetje ontevreden / 3=neutraal / 4=deels tevreden / 5= zeer tevreden  
versneld verrijkt Totaal  

Gem 

(SD) 
N Gem (SD) N Gem (SD) N 

De individuele begeleiding (bijvoorbeeld 

door de mentor of talentcoach) 
4,2 (1,0) 27 3,7 (1,1) 57 3,8 (1,1) 84 

De begeleiding door je docenten 3,7 (1,1) 29 3,7 (1,0) 70 3,7 (1,0) 99 

De keuzemogelijkheden aan 

verdiepende/verbredende onderwerpen 

op school 

3,7 (1,1) 26 3,6 (0,9) 65 3,6 (1,0) 91 

De manier waarop je als leerling zelf het 

verrijkingsprogramma kunt kiezen 
3,5 (1,1) 26 3,7 (1,0) 58 3,6 (1,1) 84 

De manier waarop docenten in het 

verrijkingsprogramma de lessen geven 
3,7 (0,9) 26 3,6 (1,0) 59 3,6 (1,0) 85 

De onderwerpen waaraan je mag werken 3,8 (0,9) 27 3,4 (1,0) 67 3,5 (1,0) 94 

De keuzemogelijkheden aan 

verdiepende/verbredende programma’s 

buiten school 

3,2 (1,4) 18 3,2 (1,1) 53 3,2 (1,2) 71 

De extra activiteiten die je mag doen, 

zoals bezoek aan universiteit, extra 

projecten, enz. 

3,4 (1,2) 24 3,1 (1,0) 50 3,2 (1,1) 74 

Hoe het programma is ingeroosterd 3,5 (1,0) 29 3,1 (1,1) 66 3,2 (1,1) 95 

De manier waarop docenten op school 

rekening houden met het individuele 

programma 

3,3 (1,2) 28 3,1 (1,1) 61 3,1 (1,1) 89 

 
13. Eventueel kun je hier een korte uitleg geven op je antwoorden 

in de vorige vraag. 
Open vraag 
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14. Vind je dat er iets verbeterd kan worden aan het programma? 
(Bijvoorbeeld met betrekking tot de inhoud van het 
programma, de roosters, de eigen verantwoordelijkheid voor 
leerlingen, de begeleiding van leerlingen enz.)  

 Versneld 

(N=29) % 

Verrijkt 

(N=70) % 

Totaal 

(N=99) % 

Nee 14 26 22 

Ja 52 40 43 

Weet niet 34 34 34 

 
Suggesties voor verbetering: 
Open vraag 
 
 
15. Heeft het programma voor jou een toegevoegde waarde? 
 Versneld 

(N=29) % 

Verrijkt 

(N=70) % 

Totaal 

(N=99) % 

Nee 14 26 22 

Nauwelijks 52 40 43 

Ja 34 34 34 

 
Indien ja, uitleg welke toegevoegde waarde het programma heeft: 
Open vraag 
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Bijlage 4 Effecten op motivatie en welbevinden in 
de tijd 

4.1 Twee metingen 
Na de tweede afname van de motivatievragenlijst is opnieuw 
gekeken naar de verschillen tussen de condities. Daarbij is gebruik 
gemaakt van variantie-analyse van herhaalde metingen. Het 
aantal leerlingen die zowel aan de eerste als de tweede meting 
deelnamen is veel geringer dan het aantal leerlingen dat aan de 
eerste meting deelnam (N in VVV-groep=39, N regulier=27). 
Het blijkt dat het hoofdeffect van conditie significant is bij 
mastery (F(1,63)=4.71, p=.03) en plezier (F(1,63)=5.52, p=.02). VVV- 
leerlingen scoren gemiddeld hoger op deze schalen dan de 
controlegroep. 
Als het interactie-effect van tijd en conditie significant is, vormt 
dat een aanwijzing voor een verschil in ontwikkeling van de 
motivatie tussen de eerste en tweede meting in beide groepen. Bij 
een stimulerend effect van VVV-programma´s zou immers worden 
verwacht dat de scores in de VVV-groep significant sneller stijgen 
dan de scores in de reguliere groep. 

Het interactie-effect van tijd en conditie is significant bij de 
schalen intrinsiek (V=.123, F(1,63)=7.73, p=.01), autonomie (V=.177, 
F(1,63)=11.14, p=.001), mastery (V=.08, F(1,63)=5.06, p=.03), en plezier 
(V=.10, F(1,63)=6.32, p=.01). De gemiddelde scores van VVV-
leerlingen dalen echter tussen de eerste en de tweede meting, 
terwijl de controlegroep gelijk blijft of zelfs een beetje toeneemt. 
Voor mastery en autonomie worden deze effecten geïllustreerd in 
Figuur 4.1. 
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Figuur 4.1 Interactie van tijd en conditie tussen 1e en 2e meting 

 
4.2 Drie herhaalde metingen 
Er zijn 33 leerlingen die aan de eerste, tweede en derde afname van 
de motivatievragenlijst hebben deelgenomen, waarvan 23 in een 
VVV-programma en 10 in de controlegroep. In Tabel 4.1 wordt een 
overzicht gegeven van het hoofdeffect van tijd, de interactie 
tussen tijd en conditie en het hoofdeffect van conditie. Bij elke 
schaal is wel minstens één significant effect te ontwaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 

 

 

Tabel 4.1 Overzicht effecten bij drie herhaalde metingen 

Variabele Effect V F df1 df2 p 

Intrinsiek Tijd .249 3.73 2 30 .036 
 Tijd x Conditie     ns 
 Conditie  10.50 1 31 .003 

Competentie Tijd     ns 
 Tijd x Conditie     ns 
 Conditie  6.12 1 31 .019 

Verbondenheid Tijd .245 3.68 2 30 .037 
 Tijd x Conditie     ns 
 Conditie     ns 

Autonomie Tijd .366 5.48 2 30 .009 
 Tijd x Conditie .243 3.64 2 30 .038 
 Conditie  4.02 1 31 .054 

Mastery Tijd     ns 
 Tijd x Conditie     ns 
 Conditie  18.97 1 31 <.001 

Plezier Tijd .377 5.66 2 30 .008 
 Tijd x Conditie     ns 
 Conditie  10.38 1 31 .003 

Trots Tijd     ns 
 Tijd x Conditie     ns 
 Conditie  6.92 1 31 .018 

Verveling Tijd * 4.73 1.68 52.09 .017 
 Tijd x Conditie     ns 
 Conditie  11.07 1 31 .002 

 



169 

 

 

Bijlage 5 Aantal VVV-leerlingen 

In deze bijlage presenteren we de aantallen VVV-leerlingen per 
schooljaar op de 20 scholen die aan de evaluatie van de pilot 
deelnamen, de uitstroom van leerlingen en het aantal 
deelnemende unieke leerlingen over de jaren 2017-2018 t/m 
2020-2021.  
NB niet alle leerlingen hebben daadwerkelijk deelgenomen aan de 
verschillende onderdelen van het evaluatie-onderzoek. In de 
verschillende bijlagen is aangegeven hoeveel leerlingen aan het 
betreffende onderzoeksdeel hebben deelgenomen16. 
 
Deelname per schooljaar 
Van in totaal 20 scholen die VVV-trajecten in het kader van de 
pilot-VVV aanbieden zijn leerlinggegevens aangeleverd ten 
behoeve van het onderzoek. Hieronder is in overzicht de deelname 
weergegeven van het aantal leerlingen dat gedurende de 
onderzoeksperiode per schooljaar in een VVV-traject zat, met 
apart aangegeven hoeveel leerlingen een versneld of een verrijkt 

                                                             
 
16  Niet alle leerlingen die deelnamen aan verrijkte/versnelde trajecten namen jaarlijks deel aan het 

vragenlijstonderzoek, bijvoorbeeld omdat ze op het moment van de afname van de vragenlijst 

afwezig/ziek waren.  

Meer structureel was de afname van het aantal scholen en leerlingen dat deelnam aan het 

vragenlijstonderzoek doordat vanaf het tweede onderzoeksjaar de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van kracht werd. In het eerste onderzoeksjaar vroegen we 

oudertoestemming door middel van passief informed consent (ouders hoefden alleen te reageren als ze 

geen toestemming voor deelname wilden geven). Vanaf het tweede onderzoeksjaar moesten we 

werken met actief informed consent (alle ouders moesten expliciet toestemming geven of toestemming 

weigeren). De leerlingen van wie de ouders geen reactie gaven, konden we niet meenemen in de 

vragenlijstafname. Een tweede gevolg was dat enkele scholen afhaakten voor deelname aan het 

vragenlijstonderzoek onder leerlingen vanwege de extra administratieve druk die deze procedure met 

zich meebracht. 

Ten slotte heeft ook de corona-uitbraak waarschijnlijk een rol gespeeld in de afname van deelname van 

scholen en leerlingen.  
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traject volgden. De deelname van scholen en leerlingen was 
jaarlijks verschillend.  
Tevens is de uitstroom per jaar vermeld, voorzover bekend. In 
totaal zijn  ongeveer 100 leerlingen uitgestroomd 
 
Schooljaar  deelnemende scholen 

(cohort)   aantal leerlingen in vvv-traject 

                                              versneld/verrijkt/uitstroom 

2017/2018  14 deelnemende scholen 

(cohort 1)   252 leerlingen in vvv-traject 

Versneld:  37 leerlingen 

   Verrijkt:  215 leerlingen 

   Uitstroom: 31 leerlingen 

2018/2019  14 deelnemende scholen 

(cohort 1 + 2)  282 leerlingen in vvv-traject 

   Versneld:  78 leerlingen 

   Verrijkt:  204 leerlingen 

   Uitstroom: 45 leerlingen 

2019/2020  11 deelnemende scholen 

(cohort 1 + 2 + 3)  239 leerlingen in vvv-traject 

Versneld:  69 leerlingen 

   Verrijkt:  170 leerlingen 

   Uitstroom: 23 leerlingen 

2020/2021  9 deelnemende scholen 

(cohort 1 + 2 + 3)  190 leerlingen in vvv-traject 

geen nieuwe leerlingen Versneld:  64 leerlingen 

   Verrijkt: 126 leerlingen 
 
 
Uitstroom van leerlingen 
De scholen is jaarlijks gevraagd naar de reden voor uitstroom. Bij 
ongeveer de helft van de leerlingen die uitstromen, is de reden dat 
een leerling geslaagd is en van school af. Bij 20% van de leerlingen 
is de reden van uitstroom onbekend of niet aangegeven. Zie verder 
tabel 5.1. 
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Tabel 5.1 Redenen voor uitstroom van leerlingen 

Reden uitstroom (n=98) % 

geslaagd, van school 49% 

gestopt met vvv, reden onbekend 21% 

tegenvallende resultaten, te moeilijk 10% 

overig, o.a psychische problemen 8% 

van school af, verhuisd 6% 

afstroom naar havo 3% 

uitstroom naar vavo of HBO  2% 

 
Deelname aan VVV-trajecten: aantal unieke leerlingen 
 
Tabel 5.2 Aantal deelnemende unieke VVV-leerlingen, over de jaren heen. 

School Versneld Verrijkt Totaal vvv 

1 2   2 

2   25 25 

3   53 53 

4 40 19 59 

5 5   5 

6 4   4 

7 24   24 

8 3   3 

9 3   3 

10 1   1 

11   18 18 

12 1 16 17 

13 4   4 

14   55 55 

15   30 37 

16   38 38 

17   25 25 

18   59 59 

19 29 52 81 

20 4   4 

20 scholen 120 390 517 
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