
Werken met parallelklassen: een slimme en een domme groep? 
 

Mijn stelling: Het kan niet zo zijn dat we nog steeds uitgaan van een fixed mindset: als je voor een 

dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. 

 

Terug naar een voorgeprogrammeerde standenmaatschappij? Uitgaan van een fixed mindset? 

 

 

In de Volkskrant van afgelopen week stond een groot artikel 

over het rapport van het Centraal Planbureau (CPB) met de 

titel: Kansrijk Onderwijsbeleid. Een van de meest effectieve 

maatregelen uit het rapport is het werken met zogenaamde 

parallelgroepen. Oneerbiedig gezegd: Je maakt een groep met 

de slimste helft van de kinderen en een groep met de domste 

helft van de kinderen.  

 

Volgens het rapport levert deze maatregel een leerwinst op van 0.20 SD (standaarddeviatie) voor 

zowel de ondergemiddelde groep als de bovengemiddelde groep. Als leerlingen een halve SD (0.5) 

leerwinst bereiken door een maatregel, dan rekenen of lezen zij een onderwijsniveau hoger dankzij 

de maatregel. Bijvoorbeeld als een leerling voordien rekende en las op vmbo-t-niveau, dan rekent en 

leest de leerling daarna op havo-niveau. 

 

Op zich een mooi resultaat, toch wil ik een paar kanttekeningen maken.  

 

Ten eerste is het belangrijkste onderzoek dat dit resultaat onderbouwt afkomstig uit Kenia. Er kan 

best goed onderzoek plaatsvinden in Kenia en ook goed onderwijs verzorgd worden, maar het is iets 

te kort door de bocht om juist dit onderzoek er uit te lichten. Zijn er ook West-Europese of 

Nederlandse onderzoeken die dit aantonen? Volgens mij heeft Bosker in Nederland vergelijkbaar 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij1Nm2qtnNAhVIPBQKHdzRCR8QjRwIBw&url=http://www.unienzv.nl/nieuws/artikel/overgang-onderwijs-naar-werk-in-afrika-moet-beter/&psig=AFQjCNGkmgjBduZWdzFVeIWbfl_vSPj9PA&ust=1467705229814455


onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat een bovengemiddelde groep inderdaad beter gaat presteren. 

Daarentegen gaat de ondergemiddelde groep er minder op vooruit. Deze laatste groep presteert juist 

beter in een gemengde heterogene groep. In mijn tweede blog heb ik het gehad over het OESO 

rapport. Hierin krijgt het Nederlandse onderwijssysteem juist een pluim voor de beperkte spreiding 

tussen zwak en sterk presterende leerlingen. 

 

Ten tweede is het de vraag of het wel zo verstandig is een tweedeling tot stand te brengen tussen 

sterk en zwak. Of slim en dom, zoals kinderen en ouders het zullen ervaren.  

De maatregel lijkt veel op de lagere school uit de jaren 60 in Nederland. Rechts in een rij zaten de 

leerlingen die naar de hbs gingen, in het midden de leerlingen voor de mulo en links de leerlingen die 

naar de ambachtsschool gingen of gingen werken. Deze voorgeprogrammeerde standenmaatschappij 

is niet meer van deze tijd.  

 

Het kan niet zo zijn dat we nog steeds uitgaan van een fixed mindset: als je voor een dubbeltje 

geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Lees het boek van Carol Dweck waarin ze het belang 

van een growth mindset aangeeft. Het CPB weet nog niet hoe ze dergelijke onderzoeken goed 

moeten uitvoeren! Maar door veel te oefenen kunnen ze nog veel leren! Onze oosterburen wisten 

dit al heel lang: Übung macht den Meister. 
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Link naar site van het CPB 

http://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-onderwijsbeleid 

Link naar boek van Carel Dweck 

https://www.bol.com/nl/p/mindset-de-weg-naar-een-succesvol-leven/1001004010967760/ 
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