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Vooraf Wat is (hoog)begaafdheid?

Het is lastig een sluitende definitie te geven van (hoog)
begaafdheid. Dat erkent ook de minister van Primair 
en Voortgezet Onderwijs in zijn Kamerbrief van 23 
september 2022: “Ik kies er om deze reden voor het begrip 
hoogbegaafdheid breed op te vatten en te zien als 
een spectrum. Binnen dit begaafdheidsspectrum vallen 
grofweg de groepen begaafde leerlingen, hoogbegaafde 
leerlingen en zeer hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast 
ziet men leerlingen die ook wel creatief (hoog)begaafd 
wordt genoemd en leerlingen die ‘dubbel bijzonder’ zijn. 
Het is  belangrijk oog te hebben voor deze grote diversiteit 
onder de groep (hoog)begaafde leerlingen. Er bestaan 
grote verschillen in onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes 
binnen de groep (hoog)begaafden en het is aan alle 
betrokkenen bij het onderwijs aan hoogbegaafden om     
eenieder een passend aanbod te bieden.”

In opdracht van het Ministerie van OCW ontwikkelt 
het National Talent Centre of the Netherlands 
het Landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. 
Onderdeel van het kenniscentrum is een online 
kennisplatform, waar kennis over tal van thema’s 
rond (hoog)begaafdheid worden gebundeld, steeds 
vanuit drie perspectieven: wetenschap, beleid 
en praktijk. In dit nummer wordt het perspectief 
wetenschap belicht. 
Zo ongeveer iedere maand behandelen we een 
nieuw thema, in de vorm van korte artikelen, 
verwijzingen naar verdiepende literatuur, 
praktijkvoorbeelden en inspirerende webinars. Het 
eerste thema: versnellen. 

Wat is versnellen precies, werkt het ook en hoe breng 
je het op een goede manier in praktijk?  



Perspectief wetenschap 

Samenvatting
Academisch versnellen is een educatieve aanpassing 
waarbij een leerling sneller of op een jongere leeftijd door 
een onderwijscurriculum gaat dan andere leerlingen. 
Bij veel leerlingen met een grote cognitieve voorsprong 
op hun leeftijdgenootjes is dit een manier om in hun 
onderwijsbehoeften te voorzien. Er zijn veel verschillende typen 
versnelling maar grofweg zijn ze te onderscheiden in typen 
waarbij het schoolsysteem of het curriculum wel en niet wordt 
aangepast. Versnellen heeft grote positieve effecten op de 
cognitieve en academische ontwikkeling en wat kleinere, 
maar nog steeds overwegend positieve effecten op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de 
leerlingen die versnellen. 

In Nederland wordt versnelling de afgelopen jaren wel steeds 
vaker toegepast (met name in het primair onderwijs), maar 
nog in beperkte mate, zeker gezien alle mogelijkheden 
die er wettelijk zijn. Het is daarom van belang dat er op 
scholen een helder versnellingsbeleid wordt ontwikkeld en 
uitgevoerd, dat dat versnellingsbeleid deel uitmaakt van een 
breder begaafdheidsbeleid en dat kennis met betrekking tot 
(begaafdheid)onderwijs bij leraren en onderwijsbeleidsmakers 
wordt vergroot.
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Versnellen: positieve effecten op schoolprestaties en sociaal-
emotionele ontwikkeling

Academisch versnellen is een maatregel waarbij een leerling 
sneller of op een jongere leeftijd door een onderwijscurriculum 
gaat dan andere leerlingen met dezelfde leeftijd als 
deze leerling1,2. Het is één van de mogelijke educatieve 
aanpassingen en is bedoeld om in de onderwijsbehoeften 
van begaafde leerlingen te voorzien. Begaafde leerlingen zijn 
leerlingen met een cognitieve voorsprong die snel leren en 
veelal andere interesses en sociale verwachtingen hebben 
dan hun leeftijdsgenoten3. Deze leerlingen hebben vaak een 
sterk verlangen om meer te weten te komen over dat wat hen 
interesseert en dit heeft consequenties voor de leerinhoud, het 
leerproces en de beoogde leeropbrengst van de leerling3.
Versnellen kan op verschillende manieren. Versnelling kan 
plaats vinden bij een groep leerlingen of bij individuele 
leerlingen. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat 
er 20 verschillende typen zijn waarbij er sprake is van het 
versneld doorlopen van een onderwijscurriculum4. In Tabel 
1 is een overzicht gegeven van deze typen versnelling met 
voorbeelden uit de praktijk van het Nederlandse onderwijs5.

De verschillende typen versnelling zijn grofweg te 
onderscheiden in (1) typen waarbij een leerling versnelt en er 
geen aanpassingen gedaan worden aan het schoolsysteem 
of het curriculum: de leerling wordt bijvoorbeeld eerder 
toegelaten tot een hoger leerjaar of slaat één of meerdere 
leerjaren over; (2) typen waarbij er wel aanpassingen gedaan 
worden aan het curriculum: een leerling gaat bijvoorbeeld in 
versneld tempo door de (extra) leerstof. In veel gevallen is er 
een combinatie van verschillende typen versnelling mogelijk 
én noodzakelijk om te voorzien in de onderwijsbehoeften van 
de leerling2,6. Een leerling kan bijvoorbeeld na een verkorte 
periode in groep 1-2 in een combinatieklas komen en daar 
een verrijkingsprogramma volgen6. 



Tabel 1. Type versnellen met voorbeelden
Nummer Type Voorbeeld
1 Vervroegde toetreding ba-

sisonderwijs
De leerling gaat naar groep 1 op jongere leeftijd dan wettelijk voorgeschreven

2 Vervroegd naar groep 3 De leerling wordt versneld naar groep 3 geplaatst door het overslaan van groep 1 en/
of groep 2.

3 Overslaan van een of meerd-
ere leerjaren

De leerling gaat naar een hoger leerjaar (bijvoorbeeld groep 8) tijdens het schooljaar 
(halverwege groep 6) of aan het eind van een schooljaar (eind groep 6).

4 Continue voortgang De leerling krijgt voortdurend leerstof aangeboden als het voorgaande verwerkt is in 
een tempo en op een niveau dat hoger ligt dan dat van leeftijdgenoten.

5 Leren in eigen tempo De leerling krijgt voortdurend leerstof aangeboden als het voorgaande verwerkt is in 
een tempo en op een niveau dat hoger ligt dan dat van leeftijdgenoten én heeft zelf 
controle over het tempo.

6 Vakgerichte versnelling / 
partiële versnelling

De leerling volgt (individueel of in een groep) een of meerdere vakken op een 
hoger niveau dan de leeftijdgenoten. Dit kan bijvoorbeeld door fysiek/online in een 
hoger leerjaar het vak te volgen, door na schooltijd of in vakanties het vak te volgen 
of door de hogere leerstof eigen te maken zonder fysiek uit de eigen groep met 
leeftijdgenoten te gaan.

7 Gecombineerde klassen De leerling wordt geplaatst in een gecombineerde groep (bijvoorbeeld groep 5/6) 
met de mogelijkheid aan te sluiten bij en om te gaan met oudere klasgenoten op 
cognitief en sociaal gebied.



Tabel 1. Type versnellen met voorbeelden

Nummer Type Voorbeeld
8 Compacten van curriculum De reguliere leerstof wordt ingedikt door een verminderd aanbod in instructie, 

oefening en herhaling. Vrijgekomen tijd wordt besteed aan leerstof van een hoger 
niveau of verrijkingsactiviteiten. Dit kan, maar hoeft niet te leiden tot versnelde 
plaatsing in een hoger leerjaar.

9 Ineenschuiven van leerjaren De leerling doet korter over een lesprogramma dan vastgesteld zoals een leerjaar 
in een semester of een (vwo-)opleiding in vijf jaar terwijl daar zes jaar voor staat. De 
gewonnen tijd resulteert altijd in een versnelde plaatsing in een hoger leerjaar of 
vervroegd examen.

10 Mentorschap De leerling wordt gekoppeld aan een expert op een bepaald gebied waardoor deze 
leerling de leerstof in een hoger tempo doorloopt. De leerling kan, maar hoeft hier 
geen extra certificaten of studiepunten voor te krijgen.

11 Extra-curriculaire 
programma’s

De leerling volgt cursussen buiten schooltijd (bijvoorbeeld in de zomervakantie) 
die vaak een versneld tempo hebben op een bepaald vakgebied al dan niet om 
vrijstelling(en) te krijgen in het reguliere onderwijs.

12 Schriftelijke cursussen De leerling volgt cursussen buiten schooltijd (bijvoorbeeld in de zomervakantie) 
die vaak een versneld tempo hebben op een bepaald vakgebied al dan niet om 
vrijstelling(en) te krijgen in het reguliere onderwijs.

13 Gelijktijdige inschrijving De leerling volgt lessen op meerdere niveaus en aan meerdere onderwijsinstellingen, 
bijvoorbeeld scheikunde op het niveau van het voorgezet en wetenschappelijk 
onderwijs.



Tabel 1. Type versnellen met voorbeelden

Nummer Type Voorbeeld
14 Gevorderde plaatsing De leerling volgt een vak van een opleiding op een hoger niveau, maar gaat niet 

vervroegd naar die opleiding. Wel is er de mogelijkheid om vrijstellingen te krijgen en 
de vervolgopleiding in kortere tijd te doen.

15 Internationaal 
Baccalaureaat

De leerling volgt een pre-universitaire opleiding van twee jaar (voor leerlingen tussen 
16 en 19 jaar). Na succesvolle afronding hiervan kan de leerling vrijstelling krijgen bij 
bepaalde wetenschappelijke opleidingen. 

16 Honoursprogramma De leerling volgt een programma voor gemotiveerde en talentvolle leerlingen met 
leerstof op een hoger niveau, met bijvoorbeeld mentoren die ook werkzaam zijn op 
een universiteit, stageplaatsen en nationale laboratoria en waarmee er eerder dan 
regulier voldaan wordt aan toelatingseisen voor een vervolgopleiding.

17 Behalen van deelcertificaten 
of studiepunten

De leerling legt (na bijvoorbeeld zelfstudie of stage) een examen af op een hoger 
niveau en krijgt hiervoor een deelcertificaat of studiepunten.

18 Vervroegde plaatsing 
op voortgezet of hoger 
onderwijs

De leerling wordt vervroegd geplaatst op een hoger instructieniveau met minimaal 
een jaar voorsprong op leeftijdgenoten door eerdere versnellingen, gelijktijdige 
inschrijving of het behalen van deelcertificaten en/of studiepunten.

19 Vervroegd afronden van 
voortgezet onderwijs

De leerling behaalt vervroegd een diploma op het voortgezet onderwijs door 
bijvoorbeeld de hoeveelheid leerstof per leerjaar te vergroten, door gelijktijdige 
inschrijving, door extra curriculaire programma’s en/of door schriftelijke cursussen.

20 Versnellen op de 
universiteit

De student volgt meerdere opleidingen binnen de tijd die voor een 
bachelor- of masteropleiding staat en/of haalt een diploma op een hoger 
(master)niveau tegelijkertijd met of in plaats van een (bachelor)diploma.



Effecten van versnellen

Wetenschappelijk onderzoek heeft de afgelopen decennia 
robuuste en eenduidige bewijzen geleverd voor het feit 
dat versnellen binnen het onderwijs een van de meest 
effectieve onderwijsinterventies is om in de behoeften 
van begaafde leerlingen te voorzien2,7,8,9,10,11,12,13,14,25. Ook 
leerlingen met hoge capaciteiten zelf blijken positief te staan 
tegenover versnelling15. Een mogelijke verklaring voor deze 
positieve bevindingen is dat veel leerlingen met (zeer) hoge 
capaciteiten cognitief en sociaal-emotioneel meer lijken op 
oudere leerlingen dan op leeftijdsgenoten3,16. Psychosociale 
volwassenheid hangt namelijk sterker samen met de mentale 
leeftijd dan met de chronologische leeftijd. Daarom kan 
een vorm van versnellen voor veel begaafde leerlingen van 
positieve invloed zijn3.

Versnellen heeft positieve effecten op de cognitieve 
ontwikkeling en de schoolprestaties van de leerlingen. 
Dit is gebleken uit overzichtsstudies en uit longitudinale 
studies2,13,17,18,25. Een studie over een periode van veertig jaar 
wijst bijvoorbeeld uit dat leerlingen die voor hun dertiende een 
klas oversloegen, betere prestaties behaalden in wiskunde 
en technische vakken en eerder resultaten behaalden in de 
bètawetenschappen dan leerlingen die niet versneld waren19. 

Ook bleek in de Verenigde Staten dat volwassen personen 
die als leerling een klas hadden overgeslagen en daarna 
nog andere vormen van versnelling hadden gekregen op 
academisch gebied succesvoller waren dan niet versnelde 
personen met dezelfde demografische kenmerken en 
opleiding20. Ten slotte is gebleken dat bepaalde typen van 
versnellen ook voor studenten uit kansarme omstandigheden 
(bijvoorbeeld uit gezinnen met armoedeproblemen of 
tweetaligheid) positieve effecten kunnen hebben18.

Versnellen heeft over het algemeen ook positieve effecten 
op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen2,13,21. 
Deze effecten zijn kleiner dan de positieve effecten 
op de schoolprestaties en verschillen bovendien per 
versnellingstype22, maar voor de vaak veronderstelde 
negatieve effecten van versnellen op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen wordt geen bewijs gevonden9,23. 
Er zijn echter nog ouders en leraren die zorgen hebben over 
deze sociaal-emotionele effecten van versnelling: een groep 
of klas overslaan betekent immers dat een leerling in een 
nieuwe klas komt waar sociale relaties (vriendenkringen) reeds 
gevormd zijn1 en waar sociale integratie beïnvloed wordt door 
het verschil in leeftijd tussen de versnelde leerling en de nieuwe 
klasgenoten10. 



Overzichtsstudies en longitudinale studies laten echter zien dat 
deze zorgen voor het overgrote merendeel van de leerlingen 
onterecht is. Een Amerikaanse overzichtsstudie24 concludeerde 
bijvoorbeeld dat er kleine tot middelgrote positieve effecten 
waren op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen na het overslaan van een klas en na vroegtijdig 
instromen op de universiteit na radicale versnelling. Een 
overzichtsstudie van al het wetenschappelijk onderzoek tussen 
1984 en 200813 liet zien dat er kleine positieve effecten van 
versnellen waren op de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
de leerlingen wanneer deze versnelde leerlingen vergeleken 
werden met niet-versnelde leerlingen van dezelfde leeftijd 
en met leerlingen van een hogere leeftijd. Ook bleek uit een 
andere overzichtsstudie10 dat effecten van versnellen op 
psychosociale aspecten voor meisjes en jongens veelal gelijk 
zijn, maar dat dit afhangt van de karaktereigenschappen 
van de leerling en het versnellingstype. In een longitudinale 
studie26 over een periode van 35 jaar zijn volwassenen 
bevraagd in de Verenigde Staten op 50-jarige leeftijd die in 
hun jeugd versneld het onderwijs doorlopen hadden. Hun 
welbevinden bleek hoger dan het nationaal gemiddelde.  
Uit een overzichtsstudie14 naar jonge versnelde studenten 
in het hoger onderwijs bleek dat studenten die ooit in het 
primair of voortgezet onderwijs versneld waren, nauwelijks 
verschilden van hun oudere, niet-versnelde en niet-begaafde 
medestudenten.

ze scoorden gelijk op sociaal-emotionele aspecten (zoals het 
stellen van doelen, veerkracht, slecht humeur, dankbaarheid, 
blijdschap en hoop), waren even tevreden over relaties met 
vrienden en familie, deden net zo veel mee aan activiteiten 
buiten het universitaire curriculum en waren even goed en 
snel aangepast aan het studeren op de universiteit als de 
niet-versnelde studenten. Ook waren ze tevreden met hun 
versnelling in het verleden14. Hoewel er terechte zorgen kunnen 
zijn over vervroegd naar een universiteit gaan, zijn er zeer reële 
voordelen voor studenten van een dergelijke versnelling1. 
Ondersteuning bij het ontwikkelen van studievaardigheden, 
begeleiding en sociale ondersteuningsnetwerken vergroten 
hierbij de kans op succes27.  

De empirische bewijzen vanuit wetenschappelijk onderzoek 
ten aanzien van de vele voordelen van versnelling vertalen 
zich echter nog niet altijd naar de praktijk van het onderwijs11,12. 
Op grond van verschillende onderzoeken14 is namelijk 
geconstateerd dat versnelling niet consequent wordt toegepast 
en in sommige gevallen zelfs wordt tegengewerkt door 
onderwijsprofessionals en beleidsmakers. Meer bekendheid 
met de positieve bevindingen uit onderzoek en ondersteuning 
bij het toepassen van deze en andere onderwijsaanpassingen 
kan daar verandering in brengen2,9.



Versnellen in Nederland

Versnellen in Nederland vindt plaats in het basisonderwijs, 
het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. In het 
basisonderwijs is er een groei te zien28,29. In het schooljaar 
2010/2011 had 4% van alle leerlingen in groep 8 versneld en in 
2017/2018 bedroeg dit 11%. Deze versnelde leerlingen halen 
vergeleken bij reguliere leerlingen een hogere gemiddelde 
score op de centrale eindtoets en halen vaker dan gemiddeld 
een vwo-diploma29. Ze blijven echter ook vaker zitten in de 
eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs dan reguliere 
leerlingen29. Het aandeel versnelde leerlingen dat in het derde 
leerjaar van het vwo zit, is daardoor gedaald van 48% in 2010-
2011 naar 33% in 2017-2018 bij herfstkinderen en van 61% naar 
58% bij niet-herfstkinderen30. Het is nog onduidelijk in hoeverre 
deze daling te maken zou kunnen hebben met de steeds meer 
in opkomst zijnde tussenjaren (zoals Intermezzojaren) die als 
extra jaar tellen voor een soepele overgang tussen primair en 
voortgezet onderwijs. Een andere mogelijkheid is dat docenten 
met weinig kennis over de positieve effecten van versnelling 
eventuele problemen al snel, en mogelijk onterecht, aan de 
versnelling wijten en pleiten voor doublure31.

Naar versnellen in het voortgezet onderwijs in Nederland is 
nog weinig onderzoek gedaan. Er zijn wel allerlei wettelijke 
mogelijkheden32, maar leerlingen blijken nog maar beperkt 
gebruik maken van de mogelijkheid om vakken eerder op 
een hoger niveau af te kunnen ronden32,33,34. Dit gebeurt het 
vaakst op het vmbo, maar slechts bij maximaal 8% van de 
vmbo-leerlingen en daarvan is driekwart afkomstig van dat 
hogere niveau35. Deze vakgerichte versnelling lijkt positieve 
effecten te hebben op de intrinsieke motivatie van de 
leerlingen tijdens de opleiding, maar er zijn geen positieve 
effecten gevonden voor het vervolg van de schoolloopbaan 
omdat de meeste mbo- en hbo-opleidingen ten eerste niet 
in beeld hebben welke studenten in het voortgezet onderwijs 
vakgerichte versnelling hebben gedaan en er ten tweede 
ook geen sprake is van beloningen, bijvoorbeeld in de vorm 
van vrijstellingen op de vervolgopleiding35. Verder wordt het 
ineenschuiven van leerjaren als versnellingstype ook vaker 
toegepast in Nederland. Dit gebeurt met name op het vwo 
waarbij het programma van zes naar vijf jaar gecomprimeerd 
wordt door bijvoorbeeld een onderbouwprogramma van 
drie jaar te organiseren in twee jaar. Ervaringen hierbij zijn 
positief volgens recent onderzoek maar over het vervolg 
van de schoolloopbaan kunnen ook hier nog geen effecten 
gerapporteerd worden35.



Uit Nederlands onderzoek36 blijkt dat scholen het overslaan van 
een groep devolgende criteria mee te laten spelen: goede 
resultaten op toetsen uit het leerlingvolgsysteem (95,2%); 
sociale aspecten (92,2%); motivatie (90,1%); interesse van de 
leerling (76,7%); wens van ouders (48,1%); andere kenmerken 
(24,4%); ontbreken van gedragsproblemen (22,4%) en een 
intelligentiequotiënt hoger dan 130 (15,6%).



De vele internationale onderzoeken naar de effecten van 
academische versnelling laten zien dat deze effecten positief 
zijn voor zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerling. Dit wil nog niet zeggen dat iedere 
leerling met hoge capaciteiten versneld zou moeten worden31. 
Deze keuze hangt namelijk af van persoonlijke factoren en 
omgevingsfactoren. Het is wel van belang om versnellen als 
optie altijd mee te nemen in de overweging om het onderwijs 
van een leerling met hoge capaciteiten aan te passen. Ook 
is kennis over de positieve onderzoeksbevindingen belangrijk 
op het moment dat het minder goed gaat met een versnelde 
leerling. Nu wordt dit namelijk nog te vaak gewijd aan de 
eerdere versnelling, terwijl er mogelijk (waarschijnlijk) andere 
oorzaken zijn (zoals nog steeds te weinig uitdaging). Een 
dergelijke onterechte conclusie kan leiden tot inadequate 
maatregelen, zoals een onterechte doublure.

Het ontwikkelen en inzetten van helder versnellingsbeleid 
is belangrijk om de kansen op versnellen voor leerlingen te 
vergroten. Dit versnellingsbeleid zou deel moeten uitmaken 
van een breder begaafdheidsbeleid, als één van de mogelijke 
strategieën om passend onderwijs voor begaafde leerlingen 
te realiseren. Met een versnellingsbeleid worden leraren ook 
eerder aangemoedigd om deze onderwijsaanpassing toe te 
passen en zal er meer gelijkheid zijn in het aanbieden van deze 
aanpassing aan leerlingen die er baat bij hebben. 

Conclusie

Op die manier zullen deze leerlingen hun gestelde 
ontwikkelingsdoelen bereiken en betrokken blijven bij het 
leren1,11. Hiervoor is het noodzakelijk dat het versnellingsbeleid 
past in de organisatie van de school, het schoolbestuur en het 
samenwerkingsverband1,8. Een dergelijk beleid zal ook veel 
mensen geruststellen die minder inzicht hebben in de positieve 
gevolgen van versnelling en helderheid verschaffen over de 
typen versnelling die mogelijk zijn38.

Ten slotte is het belangrijk om academische versnelling niet te 
beschouwen als een alternatief voor verrijking. Het is beter om 
te bekijken wanneer het zinvol is om te versnellen in instructie 
en leren en wanneer het passender is om de breedte of diepte 
in te gaan. Goed overleg met alle betrokken is hierbij van 
belang met name over de manier waarop dit dan gedaan 
zou moeten worden. Leraren die de mogelijkheden van 
hun leerlingen herkennen en die erkennen dat bepaalde 
leerlingen aangepast onderwijs nodig hebben, hebben 
bovendien kennis, tijd en middelen nodig om die leerlingen op 
een effectieve manier les te geven. Het overwegen van alle 
mogelijke onderwijsaanpassingen, inclusief versnellen, zal ten 
goede komen aan de individuele leerling.
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