
Samen of apart naar       
 

Informatie vooraf 
Voor de cognitieve- en identiteitsontwikkeling zijn genen én omgeving van invloed bij kinderen, dus 
ook bij tweelingen. Vaak wordt gedacht dat eeneiige tweelingen genetisch identiek zijn, maar al in de 
baarmoeder kunnen verschillen in de hersenen ontstaan. Hoewel de erfelijke bepaaldheid van de 
intelligentie toeneemt met de leeftijd, mag de invloed van de omgeving niet worden verwaarloosd. 
Het verschil in intelligentie bij tweelingen kan behoorlijk zijn, bijvoorbeeld bij vroege scheiding en 
grote verschillen in het leefmilieu. 
 
Meer nog dan de cognitieve ontwikkeling is de identiteitsontwikkeling een reden om tweelingen wel 
of niet bij elkaar te plaatsen in één klas. Hersenonderzoek laat zien dat de identiteit van kinderen, 
ook van tweelingen, een individuele ontwikkeling doormaakt. Het individuatieproces bij tweelingen 
kan langer duren dan bij broers en zussen van verschillende leeftijd, omdat ze in dezelfde 
leeftijdsfase zitten en samen opgroeien. Ze zijn daardoor sterk op elkaar gericht. Dit kan leiden tot 
een zwak zelfbeeld of een dominante rol van de een en een ondergeschikte rol van de ander. 
Naarmate de kinderen ouder worden nemen die problemen doorgaans af. 

Het is belangrijk dat de individualiteit van een tweeling wordt bevorderd. Daarbij is afstemming op 
de relatie tussen de tweeling steeds de toetssteen. Wat kunnen ze aan? De bevordering van de 
individualiteit begint met het goed observeren van de verschillen en die verschillen in de omgang 
honoreren. 

Vaak wordt een tweeling in verschillende klassen geplaatst omdat 
daarmee de ontwikkeling van hun identiteit en de cognitieve 
ontwikkeling gebaat zou zijn. De scheiding van tweelingen 
bevordert hun ontwikkeling echter niet. Integendeel: gescheiden 
tweelingen in groep 2 en 3 tonen meer internaliserend 
probleemgedrag (angst, onzekerheid) en ook lagere 
schoolprestaties dan niet-gescheiden tweelingen. In groep 8 zijn 
deze verschillen verdwenen. Het is onverstandig om tweelingen zo 
vroeg mogelijk uit elkaar te halen. Een onvoorbereide gescheiden 
plaatsing kan op school tot (leer)problemen leiden. 

Argumenten om een tweeling wel apart te plaatsen zijn onder andere: de bevordering van de eigen 
persoonlijkheid, de bevordering van een goede relatie met de leerkracht, het voorkomen van een 
ongewenste rolverdeling bij tweelingen (actief/passief) en de bevordering van een harmonieuze 
relatie tussen de tweeling. Daarbij is het verstandig de kinderen emotioneel te ondersteunen om het 
eventuele gemis aan te kunnen. Wanneer wordt gekozen voor plaatsing in dezelfde groep, is het 
belangrijk dat de leraren de individualiteit van de kinderen bevorderen. Bijvoorbeeld door ze niet 
met elkaar te vergelijken en ze niet samen in een werkgroepje te plaatsen. 

Het beleid op De Esdoorn 
Zoals uit bovenstaande blijkt is het niet altijd bevorderlijk tweelingen die in groep 1/2 op school 
komen meteen te scheiden. Ons advies is om de individualiteit van de tweeling geleidelijk te 
bevorderen. Het is daarbij belangrijk om plaatsing per jaar en fase te bekijken. Aan het begin van de 
basisschool kan worden gekeken of de tweeling afhankelijk van hun ontwikkeling, zonder problemen 
bij elkaar in de klas kan worden geplaatst of scheiding beter is. Als een tweeling het toelaat, kunnen 
ze al in afzonderlijke kleutergroepen worden geplaatst. Ze kunnen dan hun eigen vriendjes kiezen en 
ervaringen opdoen met verschillende leerkrachten.  
  
De beslissing om tweelingen wel of niet in verschillende klassen te plaatsen dient altijd te gebeuren 
in overleg met ouders, daarbij rekening houdend met de hechtheid tussen de tweeling en het 
opvoedingsproces. Uiteindelijk weten de ouders het beste of en wanneer hun kinderen gescheiden 
zouden moeten worden. Daarom vinden wij het belangrijk om plaatsing van de tweeling met ouders 
te bespreken. Er kunnen eventueel afspraken gemaakt worden over de follow-up. 
 



Protocol Tweelingen: Samen of Apart. 

 
Schoolkeuze oriëntatie 

• Tijdens de oriëntatie van ouders naar een basisschool wordt informatie gegeven over het 
flexibele tweelingenbeleid op onze school.   

 

Plaatsing 
• Zodra een tweeling is aangemeld en ze bijna vier jaar worden, wordt er met de ouders 

contact opgenomen over samen of apart naar de basisschool.  
De ouders kunnen ons protocol tweelingen Samen of apart vinden op onze website. 

• In goed overleg met de ouders wordt gekeken wat het beste is voor de tweeling: samen 
of apart. Bij plaatsing is de rol van de ouders van groot belang en is hun stem beslissend. 

• Apart kan alleen wanneer er dubbele groepen zijn. Er wordt ook gekeken wat de 
eventuele mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in de verdere schoolloopbaan van de 
tweeling. Tijdens een gesprek kan, indien een keuze maken lastig is, de school d.m.v.: 
‘Aandachtspunten bij plaatsing tweelingen’ een aantal zaken ter sprake brengen om een 
duidelijk beeld te krijgen van de tweeling. Als de aandachtspuntenlijst wordt ingevuld, 
dan wordt deze bewaard in het digitale dossier van de leerlingen. 

• Na ongeveer 2 maanden wordt een evaluatiegesprek ingepland. Bij dit overleg zijn de 
ouders en de leerkracht van de tweeling (bij plaatsing apart, de leerkrachten van beide 
groepen) aanwezig. 

• Gaat alles naar wens, dan blijft de situatie zoals die op dat moment is. Er wordt steeds 
gekeken naar wat het beste is voor het kind. 

• Zijn er problemen dan kan de toentertijd genomen beslissing 
(samen of apart) worden teruggedraaid.  

         Argumenten voor samen of apart op onze school kunnen zijn: 
- onderlinge machtsverhoudingen binnen de groep; 
- de tweeling is storend, zowel gedragsmatig als 

emotioneel; 
- één van de kinderen is niet in staat om goed om te 

gaan met andere kinderen; 
- er is sprake van extreme competitie waarbij het doel 

is om elkaar te verslaan; 
- er is sprake van gebrek aan privacy omdat de één 

constant verslag uitbrengt aan de ouders over 
activiteiten en voortgang van de ander; 

- er is veel angst/ onzekerheid bij één van de kinderen. 

• De problemen waar ouders of leerkrachten tegenaan lopen worden besproken. Er moet 
tenminste één duidelijk argument zijn om op de beslissing terug te komen. Als in goed 
overleg met de ouders geen keuze kan worden gemaakt, dan beslist uiteindelijk de 
school in het belang van het kind.  

• Na 3 maanden op school is de keuze samen of apart in principe definitief. Er kunnen zich 
uitzonderlijke situaties voordoen waardoor op een beslissing wordt teruggekomen. Het 
probleem kan zowel door de ouders als school worden aangedragen. 

• Het is niet de bedoeling dat een tweelingkind regelmatig van groep gaat veranderen. 
Tussentijds éénmaal veranderen (indien mogelijk) van groep is het maximum.  

        Er moet ten alle tijden rekening mee worden gehouden dat een tweelingkind net als een   
       ‘eenlingkind’ moet wennen, zich alleen kan voelen, onzeker kan zijn, moeite heeft met  
        afscheid nemen enz.. Communiceren met elkaar (ouder –leerkracht) is hier een  
        belangrijk hulpmiddel. 

 
 

 
 
  

 
 



Aandachtspunten bij plaatsing tweelingen 

  
 

Vraag Ja  Nee Opmerkingen twin (1) 
naam:……………………. 

Opmerkingen twin (2) 
naam:……………………… 

Is het een eeneiige 
tweeling 

    

Is het geslacht 
hetzelfde 

    

Zijn ze veel te vroeg 
geboren 

    

Zijn ze veel kleiner/ 
groter 
(doorstrepen)dan 
leeftijdsgenootjes 

    

Is er een 
taalontwikkelings-
achterstand 

    

Viel hun gedrag op 
bij PSZ of KDV 

    

Is er één altijd terug 
getrokken 

    

Zijn ze afhankelijk 
van elkaar, in welke 
mate 

    

Is er één dominant     

Zijn de interesses 
hetzelfde 

    

Zijn er eerdere 
ervaringen van het 
scheiden van elkaar. 
Hoe waren die 

    

Gaat de voorkeur 
van ouders uit naar 
scheiden 

    

Vraag Normaal Soms Zelden nooit 

Wordt het gedrag 
beïnvloed als de 
ander ziek is 

    

Versterken de 
kinderen elkaar bij 
hulpvaardig zijn, 
creativiteit 

    

Versterken de 
kinderen elkaar in 
storend gedrag 

    

Houden ze elkaar 
veelal in de gaten 

    

Concurreren ze 
continu met elkaar 

    

Zijn ze trots op 
elkaar 

    

Is er een gezonde 
mate van 
concurrentie 

    

Zijn ze jaloers op 
elkaar 

    

Doorstrepen wat 
niet van toepassing 
is 

Tweeling 
scheiden in de 
groep 1/2 

Tweeling 
ongescheiden in 
groep 1/2 

In de loop van een 
schooljaar scheiden en/of 
bij elkaar zetten is 
mogelijk, situatie is 
bepalend 
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