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Beleid bij doubleren 

Inleiding 

Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem: elke jaargroep heeft een eigen 

leerstofinhoud, die van jaar op jaar op elkaar aansluit. Zo streven wij naar een 

ononderbroken ontwikkeling die bij de meeste kinderen acht schooljaren duurt. Het kan 

echter gebeuren dat een kind meer tijd nodig heeft om zich leerstof eigen te maken. Als 

een kind een jaar overdoet, spreken we van doubleren. In dit beleidsstuk lichten we onze 

visie en werkwijze toe. 

Doublure bij kleuters (kleuterverlenging) 

De kleuterperiode vormt een unieke periode in de schoolloopbaan van kinderen. Wij 

hechten sterk aan spelend leren in een uitdagende leeromgeving, waarbij we streven naar 

de optimale brede ontwikkeling van kinderen (plannen in plaats van volgen). In een 

kleuterklas is volop ruimte om al handelend te experimenteren en te ontdekken. Dit vormt 

de basis waarop in de hogere groepen wordt voortgebouwd. Met name bij de overgang van 

groep 2 naar 3 wordt  gekeken of die basis stevig genoeg is en of een kind toe is aan het 

meer schoolse leren vanaf groep 3. 

Instroom en doorstroom van kleuters 

Onze school kent een groep 1 en een groep 2. Groep 1 is tevens de instroomgroep waar 

gedurende (bijna) het hele jaar vierjarigen instromen. Als een kleuter voor 1 januari 

instroomt, gaat deze in principe na de zomervakantie door naar groep 2. Als een kleuter na 

1 januari instroomt, blijft deze in principe het daarop volgende schooljaar in groep 1. 

Hierop kunnen uitzonderingen gemaakt worden als de leerkracht daar aanleiding toe ziet. 

In het eerste geval gaat het om kleuterverlenging en wordt het hieronder genoemde 

stappenplan gevolgd. In het tweede geval gaat het om versnelling en wordt het protocol 

voor versnellen van het DHH gevolgd. De groep kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari 

vier wordt, de zogenaamde “herfstkinderen”, zal door de leerkracht extra goed gevolgd 

worden. Gezien hun jonge leeftijd kunnen zij gebaat zijn bij een verlengde kleuterperiode. 

Hierover worden extra gesprekken met de desbetreffende ouders in het voorjaar gepland. 

De ontwikkeling van kleuters ontwikkelt zich sprongsgewijs. De leerkracht van groep 1 kan 

er daarom voor kiezen om een kleuter naar groep 2 te laten gaan, hoewel de verwachting 

is dat deze kleuter een verlengde kleuterperiode nodig zal blijken te hebben. Ouders 

worden van deze overweging op de hoogte gebracht. De kleuter zal in groep 2 extra goed 

in de gaten gehouden worden. Als de kleuter zich in groep 2 boven verwachting blijkt te 

ontwikkelen, kan er van verlenging worden afgezien. 

Overwegingen bij kleuterverlenging 

- Wij duiden kleuterverlenging positief. De kleuter krijgt meer tijd om zich  voor te 
bereiden op de in aantal en complexiteit toenemende ontwikkelingstaken op o.a. 
cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Kleuters die verlengen, hoeven gedurende 
hun schoolloopbaan in de meeste gevallen minder op hun tenen te lopen en staan 
sociaal-emotioneel sterker in hun schoenen. 
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- Wij hechten aan een heldere communicatie met ouders. Ouders dienen tijdig te 
weten dat er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van hun kind. Ze worden 
uitgenodigd om hun eigen visie te geven en mee te denken over te nemen stappen. 

- Wij vinden dat het jaar dat verlengd wordt, een zinvol jaar moet zijn: er moet een 
zinvol resultaat behaald kunnen worden. Ouders worden betrokken bij het maken 
van afspraken voor het nieuwe schooljaar. Deze worden vastgelegd in een notitie.  

Stappenplan bij doublure in groep 1 of 2 

Het onderstaande stappenplan geeft alle betrokkenen inzicht in de te nemen stappen die 

genomen worden over doublure in groep 1 en 2. De eindverantwoordelijkheid voor de te 

nemen beslissing ligt bij de directie. 

Bij binnenkomst Ouders van ‘herfstkinderen’(okt/nov/dec) wordt bij binnenkomst 

verteld dat dezen extra geobserveerd worden i.v.m. de keuze voor 

het blijven in groep 1, dan wel het doorgaan naar groep 2.  

Oktober/November De ontwikkeling van de individuele leerling wordt besproken tijdens 

de groepsbespreking tussen leerkracht en IB-er.  

Oktober/November Eventuele zorgen over leerlingen worden met ouders besproken door 

de leerkracht in het bijzijn van de IB-er. Gemaakte afspraken worden 

vastgelegd in Parnassys.  

Januari Observatie- en toetscyclus van Onderbouwd is afgerond, waardoor 

bekend is welke leerlingen er mogelijk in aanmerking komen voor 

doubleren. Er wordt niet over kleuterverlenging gesproken met 

ouders voordat er overleg is geweest met de IB-er.  

Januari Registratiekaart Onderbouwd jongste en oudste kleuters 

(twijfelkinderen) wordt ingevuld. 

Februari (10-

minutengesprekken, 

na rapport) 

Bij twijfels over de ontwikkeling worden ouders uitgenodigd voor een 

gesprek van 20 minuten. In dit gesprek worden de criteria voor de 

overgang naar groep 2 of 3 met ouders besproken. Bij dit gesprek zijn 

leerkracht en IB-er aanwezig. 

Maart/April/Mei Afspraken worden met ouders geëvalueerd, eventueel worden 

observaties en resultaten besproken. De criteria voor de overgang 

naar de volgende groep worden indien nodig opnieuw met ouders 

besproken. Hieruit volgt een voorlopige beslissing. 

April Gesprekken met ouders van okt/nov/dec kinderen. In dit gesprek 

kunnen de observaties uit Onderbouwd worden besproken. De criteria 

voor de overgang naar de volgende groep worden opnieuw met ouders 

besproken. Hieruit volgt een voorlopige beslissing. 
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April/ mei Bij twijfel wordt deze periode gebruikt voor het verzamelen van 

extra observatie- en/ of toetsgegevens.  

Mei Mocht de score binnen Onderbouwd, Cito en observaties niet 

verbeterd zijn, dan kan dat aanleiding zijn tot doubleren.  

Mei Registratiekaart (twijfelkinderen) wordt ingevuld door de leerkracht 

en soms door de ouders 

Mei Definitieve beslissing kleuterverlenging of overgang naar groep 2 of 3 

door leerkracht, IB-er en directie. 

Juni/Juli Gesprek met ouders + vastlegging afspraken. 

 

Doublure in een andere groep 

Doublure kan ook plaatsvinden in een andere groep. Hierbij hanteren we hetzelfde 

protocol als het gaat om de communicatie tussen ouders en school.  

Uit recent onderzoek van John Hattie blijkt, dat doubleren als middel om te komen tot een 

hoger leerrendement niet tot nauwelijks effectief is. Er zijn echter situaties denkbaar, 

waarbij doubleren wél in het belang van het kind is. We gaan hier dus terughoudend mee 

om, maar sluiten de mogelijkheid niet bij voorbaat uit. 

De eindbeslissing en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de directie. 

November De ontwikkeling van de individuele leerling wordt besproken tijdens 

de groepsbespreking tussen leerkracht en IB-er.  

Oktober/November Eventuele zorgen over leerlingen worden met ouders besproken door 

de leerkracht in het bijzijn van de IB-er. De gemaakte afspraken 

worden vastgelegd in Parnassys. Er wordt niet over doublure 

gesproken met ouders voordat er overleg is geweest met de IB-er. 

Januari CITO-toetsen van Spelling, Technisch Lezen, Begrijpend lezen en 

Rekenen worden afgenomen en ingevuld in het Parnassys. 

Februari (10-

minutengesprekken, 

na rapport) 

Bij twijfels/ zorgen over de ontwikkeling worden ouders uitgenodigd 

voor een gesprek van 20 minuten. Hier worden de criteria’) voor de 

overgang naar de volgende groep besproken en worden ouders 

betrokken bij het maken van afspraken. Deze worden vastgelegd in 

een notitie in Parnassys. 
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‘) resultaten, welbevinden, enz. 

Maart/April/Mei Afspraken worden met ouders geëvalueerd, eventueel worden 

observaties en resultaten besproken. Besproken wordt of een kind 

voldoet aan de voorwaarden voor de overgang naar de volgende 

groep. Hieruit volgt een voorlopige beslissing. 

Juni CITO-toetsen Technisch lezen, Begrijpend lezen, Rekenen en Spelling 

worden opnieuw afgenomen.  

Juni Definitieve beslissing doublure of overgang naar volgende groep door 

leerkracht, IB-er en directie. Gesprek met ouders door leerkracht en 

IB-er over deze keuze + maken van afspraken. 

 

Overgaan met een aantekening 

Het kan zijn dat een leerling overgaat naar de volgende groep, waarbij een aantal 

aantekeningen wordt gemaakt. Het moet duidelijk zijn voor ouders, ontvangende en 

afscheidnemende leerkrachten welke aantekeningen dat zijn. Deze worden vastgelegd in 

Parnassys en per email aan ouders doorgestuurd. Het kan in specifieke gevallen nodig zijn 

ouders te laten tekenen.  

Tenslotte 

Ons uitgangspunt is om met betrokkenen te komen tot een door iedereen gedragen 

beslissing. Als ouders en school blijvend van mening verschillen, wordt er gekeken naar de 

zwaarte van de argumenten. Als de school er van overtuigd is dat overgang naar een 

volgende groep negatief is voor de ontwikkeling van een kind, zal de school een bindend 

advies geven. In andere gevallen kan de school een dringend advies geven. Als ouders 

tegen dit dringende advies ingaan en toch kiezen voor overgang naar een volgende groep, 

wordt door de directeur een document opgesteld dat door ouders wordt ondertekend. In 

dit document worden de zorgen van de school verwoord evenals de risico’s voor de 

ontwikkeling van het desbetreffende kind. De eindbeslissing ligt bij de directie en deze zal 

zo nodig mondeling en schriftelijk worden toegelicht.  
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