
 

 

Beleid kleuterverlenging  

 

Inleiding 

 In het Nederlandse onderwijssysteem doen alleen de leerlingen die in de zomervakantie geboren 

zijn precies acht jaar over de basisschool. De andere leerlingen doen er korter of langer over, 

afhankelijk van de keuze van de school en de ouders. Hoe ga je als school om met een kleuter die nog 

niet toe lijkt te zijn aan groep 3? Je wilt het kind niet frustreren in groep 3, maar ook niet vervelen in 

groep 2. In dit beleidsplan wordt beschreven wat schoolrijpheid en kleuterbouwverlenging inhoudt. 

Ook staat beschreven welke procedure KC de Troubadour volgt bij de beslissing voor een overgang 

naar groep 3. ‘De ontwikkeling van kleuters verloopt niet in een vloeiende lijn, maar gaat met 

sprongen.’ 

 

Schoolrijpheid 

Volgens Goorhuis-Brouweren Levering (2006) houdt schoolrijpheid in dat het kind voldoende 

competenties heeft ontwikkeld om te beginnen aan onder meer het gestructureerd proces van leren 

lezen, schrijven en rekenen. Litiére (2008) vult hierbij aan dat ook de motorische ontwikkeling van 

groot belang is. Hij beschrijft schoolrijpheid als de fase waarin een kleuter rijp is om naar groep 3 te 

gaan. Het kind heeft dan een bepaald ontwikkelingspeil bereikt voor diverse vaardigheden die 

belangrijk zijn bij het schoolse leren. De betreffende vaardigheden zijn cognitief, emotioneel, 

motorisch en sociaal van aard. Wanneer een kind schoolrijp is, betekent dit dat het driedelig 

mensbeeld in evenwicht is: denken (cognitief), kunnen (motoriek) en voelen/willen (emotioneel).  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kindfactoren en omgevingsfactoren die de school-rijpheid 

bepalen. De interactie tussen kind, school, ouders en maatschappij zorgt voor schoolrijpheid. 

Goorhuis-Brouweren Levering (2006) beschrijven in hun boek kenmerken van schoolrijpheid. Een 

schoolrijp kind is trots op zichzelf en staat concreet in de wereld. Het kind kan een logisch 

opgebouwd en verstaanbaar verhaal vertellen. Er is beheersing over de grove en fijne motoriek en 

het kind kan de wereld los van zichzelf beschouwen en analyseren. Een schoolrijpkind kan aandachtig 

met een werkje bezig zijn gedurende zo’n 20 minuten en kan aandachtig luisteren naar instructies. 

Daarnaast kan het zich aan regels houden en in een groep functioneren. 

Litiére (2008) benadrukt dat een kind wel schoolrijp kan zijn als bepaalde voorwaarden nog niet 

helemaal zijn vervuld. In groep 3 kan nog aan de verschillende voorwaarden voor schoolrijpheid 

gewerkt worden. De intelligentie en motoriek worden benoemd als absolute basisvoorwaarde. Een 

kind heeft de nodige cognitieve bagage nodig om te kunnen leren.  



Basisfuncties schoolrijpheid 

 De basisfuncties waaruit schoolrijpheid bestaat zijn lichamelijke rijpheid, motorische ontwikkeling, 

ontwikkeling van de voorkeurshand, oriëntatie in de tijd en ruimte en visuele en auditieve 

waarneming. Ook het geheugen, de taalbeheersing, rijpheid voor lezen en rekenen en sociale 

ontwikkeling horen hierbij.  

Andere factoren  

Andere factoren die minstens even belangrijk zijn voor een succesvolle overstap naar groep 3 zijn 

zelfvertrouwen, aanpassingsvermogen, zelfstandigheid, aandachts- en concentratievermogen, 

gestructureerd werken en prestatiemotivatie. In feite moet dus de totale 

persoonlijkheidsontwikkeling van het kind klaar zijn om te leren en het kind moet ook zelf willen 

leren. 

Is het kind niet gemotiveerd, is hij/zij niet taakgericht, dan bestaat de kans dat het kind niet echt 

openstaat voor het aanleren van vaardigheden zoals lezen en rekenen. Het kind wil nog spelen, is 

nog niet rijp, is met zijn/haar gedachten ergens anders. Een kleuter kan dus functierijp zijn en toch 

niet schoolrijp. 

Herfstleerlingen 

De zogenaamde ‘herfstleerlingen’, de kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari zijn geboren, 

hebben ofwel een relatief lange (acht en driekwart jaar) ofwel een relatief korte (zeven en driekwart 

jaar) basisschoolloopbaan, als ze verder ononderbroken de groepen doorlopen. KC de Troubadour 

hanteert, in de meeste gevallen, de 1 januari-grens als peildatum als criterium voor doorstroom naar 

groep 2 of 3. Individuele kin factoren, vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling, worden het meest 

frequent genoemd als doorslaggevend criterium bij de beslissing een herfst leerling wel of niet door 

te laten stromen naar groep 3. 

Kleuterbouwverlenging  

In groep 2 blijkt jaarlijks ongeveer 1 op de 10 kinderen niet door te stromen naar groep 3, dit wordt 

kleuterbouwverlenging genoemd. Jongens blijven vaker langer in groep 2 in vergelijking met meisjes. 

Ook kinderen uit achterstandsgroepen komen eerder in aanmerking voor kleuterbouwverlenging. De 

sociaal-emotionele ontwikkeling geeft vaak de doorslag voor het verlengen. Het sociale gedrag, 

zelfvertrouwen en welbevinden is onder gemiddeld. De werkhouding blijft achter op klasgenoten. De 

cognitieve capaciteiten zijn lager. 

Effect van kleuterbouwverlenging  

Verschillende onderzoeken (Luyten, Staan & Visscher 2013, Driessen, Leest, Mulder, Paas & Verrijt 

2014) laten zien dat de meeste kinderen die een verlengde kleuterperiode doorlopen daar hooguit 

tijdelijk profijt van hebben. Dit geldt zowel voor leerprestaties als voor de sociaal- emotionele 

ontwikkeling. In groep 3 kunnen de kleuterbouwverlengers meestal wel goed meekomen, maar in de 

hogere groepen bouwen ze vaak opnieuw een vertraging op. Roeleveld en Van der Veen (2007) 

pleitten er in 2007 al voor dat scholen meer terughoudend met kleuterbouwverlenging omgaan en 

zich meer richten op preventieve en diagnosticerende maatregelen in de kleuterbouw. Koning (2011) 



benadrukt dat de kleuterbouwverlenging functioneel moet zijn. De beginsituatie waarin het niveau 

van het kind aangegeven wordt moet vastgelegd worden en er moet aangegeven worden hoe de 

ontwikkeling verder gestimuleerd gaat worden tijdens kleuterbouwverlenging. 

Procedure  

Halverwege het schooljaar groep 2 stellen de leerkrachten de vraag of de doorgaande ontwikkeling 

van een kind wel gebaat is bij een overgang naar groep 3. Soms zijn kinderen in groep 2 nog zo 

gericht op het spelen en open onderwijssituaties dat de overgang naar groep 3 geen doorgaande 

ontwikkeling kan garanderen. Er kan sprake zijn van specifieke ontwikkelingsproblemen. Dit houdt in 

dat de overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3 zeer overwogen genomen dient te worden.  

In groep 2 kan onderscheid gemaakt worden tussen: - onrijpe kinderen - herfstkinderen - kinderen 

met een beperkte ontwikkelingsmogelijkheid. - kinderen die op niveau zijn volgens de leerlijnen van 

Parnassys - kinderen die nog geen zes jaar zijn, maar verder zijn dan hun leeftijdsgenoten. Bij 

kinderen waar twijfels over ontstaan zijn of het kind wel toe is aan groep 3, wordt er de procedure 

gevolgd die hierna beschreven staat: 

Het signaal 

Het serieus nemen van een overgangsbeslissing begint op KC de Troubadour in januari van groep 2. 

In deze periode worden d.m.v. observaties de A-doelen (doelen eerste half jaar, gebieden: taal, 

rekenen, motoriek, spel) vanuit de leerlijnen geregistreerd in het leerlingvolgsysteem (Parnassys). 

Sociaal-emotioneel wordt in kaart gebracht met het observatie-instrument ZIEN. ( Welbevinden en 

betrokkenheid zijn hierbij de hoofdindicatoren).  

Tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider wordt de ontwikkeling van het kind 

besproken. Mochten er twijfels ontstaan op grond van de observaties en resultaten, worden de 

ouders daarvan op de hoogte gesteld tijdens een oudergesprek. Tevens hebben er al eerder 

oudergesprekken plaatsgevonden in september (startgesprek) en november (sociaal-emotionele 

ontwikkeling van het kind). Tijdens het oudergesprek worden de twijfels uitgesproken of het kind 

met ingang van het volgend schooljaar wel in groep 3 kan starten. 

Periode januari tot einde schooljaar  

In het gesprek met de ouders worden naast de twijfels m.b.t. overgang groep 3 van het kind, ook 

besproken wat we gaan doen om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Het kind zal naast de A-

doelen werken aan de extra doelen vanuit de leerlijnen. De ouders worden geïnformeerd wanneer 

we de definitieve beslissing nemen over het vervolg van de schoolloopbaan van het kind. Het besluit 

wordt eind mei/begin juni genomen. Bij jonge kinderen doen we dat zo laat mogelijk, omdat jonge 

kinderen vaak in een korte tijd nog grote ontwikkelingen kunnen door maken. Daarbij verhogen we 

de kans op een goede beslissing. De intern begeleider wordt in het hele proces erbij betrokken.  

 

 

 



Criteria voor verlenging  

Deze benadering impliceert dat kleuters in principe doorgaan naar groep 3 tenzij er duidelijk 

aantoonbare redenen zijn om een andere keuze te maken.  

Criteria voor verlenging kunnen grofweg in drie categorieën worden ingedeeld:  

1. Achterstanden in de cognitieve ontwikkeling (taal en rekenen) 

2. Achterstanden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling  

3. Achterstanden in de motorische ontwikkeling 

 

De doelen voor taal zijn onderverdeeld in de domeinen:  

• mondelinge taalvaardigheid  

• ontluikende- en beginnende geletterdheid  

• taalbeschouwing 

 

Voor rekenen zijn de domeinen: 

• getalbegrip  

• meten en meetkunde  

 

De doelen voor sociaal-emotionele ontwikkeling zijn onderverdeeld in de domeinen:  

• zelfbeeld/ontwikkeling van identiteit  

• ontwikkeling van zelfstandigheid  

• sociaal gedrag/ontwikkeling van sociale vaardigheid  

• werkhouding en concentratie  

 

Op het gebied van motorische ontwikkeling kunnen eveneens criteria worden gehanteerd. 

• grove motoriek  

• fijne motoriek  

• senso-motoriek  

• tekenontwikkeling  

• lichaamsoriëntatie  

•  ruimtelijke oriëntatie  

 

Naast criteria op het gebied van taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en motoriek kunnen 

we ook kijken naar achtergrondkenmerken als leeftijd en thuissituatie of thuistaal. Verder is het van 

belang altijd hoge verwachtingen te formuleren. 



De beslissing om de kleuterperiode te verlengen wordt genomen door de leerkracht en intern 

begeleider. Uiteraard in goed overleg met de ouders. Er wordt met de ouders besproken hoe het 

kind begeleidt zal worden bij kleuterverlenging. Daarbij kan het gaan om het kind de gelegenheid te 

geven zich verder te ontwikkelen, het bieden van speciale begeleiding en het uitbreiden van het 

voorbereidend taal- en rekenproces voor kinderen die gedurende het jaar toe zijn aan lezen. Dit 

wordt vastgelegd in een handelingsplan voor het volgende schooljaar.  

 

Nazorg. 

In november van het hierop volgend schooljaar zal er een oudergesprek plaatsvinden waarin de 

ontwikkeling van het kind besproken wordt. Ook wordt de begeleiding geëvalueerd en indien nodig 

aangepast. Er worden afspraken gemaakt over de vervolgstappen. Gedurende de eerste periode van 

het nieuwe schooljaar worden ouders intensief betrokken bij de voortgang van de ontwikkeling van 

het kind. Hierna volgen er tussentijds gesprekken. 


