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Woord Vooraf
Dit rapport is tot stand gekomen binnen het project ‘Warme overdracht primair onderwijs
– voortgezet onderwijs’, dat in opdracht van het Ministerie van OCW door KPC Groep is
uitgevoerd namens het PO Platform Kwaliteit en Innovatie en de VO-raad. Naast dit
rapport is in dat kader ook een strategische kijkwijzer ontwikkeld, de povo-kijkwijzer,
welke is gepubliceerd op www.overgangpovo.nl. Het betreft een instrument voor managers
en coördinatoren in het primair en voortgezet onderwijs. Het biedt zicht op de kwaliteit en
reikwijdte van activiteiten die in het kader van de overgang van leerlingen van het primair
naar het voortgezet onderwijs worden opgezet en uitgevoerd.
De begeleidingsgroep, bestaande uit Gea Spaans (PO Platform Kwaliteit en Innovatie),
Dick Dekker en Jessica Tissink (VO-raad), Rein van Dijk (VOO/ouderorganisaties), Eva Wisse
en Geert de Boer (Ministerie van OCW), heeft een duidelijke inhoudelijke inbreng gehad en
kritisch meegelezen. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk.
De auteurs
Marco Bosch
Judith Konermann
Cees de Wit
Mariëlle Rutten
Martine Amsing
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1 inleiding
De verkenning naar de stand van zaken rond de overgang tussen primair en voortgezet
onderwijs, komt voort uit een vraag vanuit het Ministerie van OCW, vastgelegd in een
brief aan de Tweede Kamer van Staatsecretaris Sharon Dijksma (Dijksma, 2007). Deze brief
betreft de beleidsreactie ‘Onderbenutting van talent in het primair en voortgezet onderwijs’.
Gereageerd wordt op drie rapporten:
1 ‘Presteren naar vermogen’ van de Onderwijsraad;
2 ‘Aansluiting voortgezet onderwijs op het basisonderwijs’ van de Inspectie van het
Onderwijs;
3 ‘Onderadvisering in beeld’ van de Inspectie van het Onderwijs.
Het ministerie signaleerde knelpunten in het huidige systeem bij de overgang van leerlingen naar het voorgezet onderwijs. Genoemd wordt onder andere het gegeven dat een
kwart van de leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs niet op het
niveau zit van het schoolkeuzeadvies van de basisschool. Daarbij wordt gerefereerd aan
een onvoldoende aansluiting van de onderwijsinhoud, pedagogisch-didactische aanpak en
onvolledige informatieoverdracht.
Daarop aansluitend is er de wens een scherper beeld te krijgen van het verloop van de
overdracht tussen basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs. Wat kan er beter?
Welke goede voorbeelden zijn al beschikbaar? Wie zijn erbij betrokken? En wat moet je
doen om er een kwaliteitsimpuls aan te geven?
Het Ministerie van OCW heeft vervolgens in het voorjaar 2007 het ‘PO-platform Kwaliteit en
Innovatie’ en de VO-raad gevraagd dit onderwerp op te pakken. Dit verzoek heeft geleid tot
een projectplan waarbij ook de ouderorganisaties zijn betrokken en waarbij de uitvoering is
neergelegd bij
KPC Groep.
Het project omvatte drie activiteiten:
1 een onderzoeksverslag waarin zowel kwantitatief als kwalitatief wordt beschreven hoe
de overdracht tussen primair en voortgezet onderwijs verloopt, waarin aanbevelingen
zijn opgenomen, welke worden geïllustreerd met reeds beschikbare goede voorbeelden;
2 een strategische kijkwijzer om vast te kunnen stellen wat de stand van zaken is op het
gebied van de aansluiting, die doorverwijst naar de good practices en op grond waarvan
een school, scholen of samenwerkingsverbanden (wsns en/of vo) kunnen besluiten
verbetertrajecten op te zetten en uit te voeren. Deze kijkwijzer zal aansluiten bij het
zelfevaluatie-instrument, zoals deze is ontwikkeld voor het vo en po
(www.ZEK-onderwijs.nl);
3 verspreiding van beide zaken naar het onderwijsveld.
We hebben bij de uitvoering van de activiteiten prioriteit gegeven aan de uitwerking van
de strategische kijkwijzer (activiteit 2). We doen daar elders verslag van. De kijkwijzer
helpt scholen en samenwerkingsverbanden een beter inzicht te krijgen in de vele factoren
die een rol spelen bij de overgang van po naar vo. Ze helpt hen bovendien veel scherper in
beeld te krijgen waar aanknopingspunten liggen om zelf concreet bij te dragen aan beter
verlopende overgangen. Waar hierboven bij de eerste activiteit nog gesproken wordt van
een onderzoeksverslag, spreken we nu van een verkenning. Een deel daarvan heeft bestaan
uit een analyse van kwantitatieve gegevens uit een aantal reeds beschikbare publicaties.
Voor het kwalitatieve aspect hebben we naast de beschikbare publicaties ook gekeken naar
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ons bekende praktijkvoorbeelden en naar onze ervaringen die we in een pilot met de
kijkwijzer hebben opgedaan.

1.1 Doel van de verkenning
Doel van deze verkenning is nader inzicht te krijgen in relevante factoren en processen
die een rol spelen bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs in het licht van
bovengenoemde knelpunten.

1.2 Aanpak
Een verkenning vindt altijd plaats vanuit een bepaald vertrekpunt. Voor deze verkenning
nemen we een door KPC Groep ontwikkeld conceptueel kader over transitiemomenten
in het onderwijs als vertrekpunt. We starten daarom met een korte schets van dat
conceptueel kader. Vervolgens plaatsen we de onderzoeksgegevens in dat kader. Daar er
expliciet is gevraagd naar beschikbare praktijkvoorbeelden beschrijven we bevindingen
uit recente onderzoeken en publicaties in datzelfde kader, de ons bekende praktijkvoorbeelden, evenals de ervaringen die we in de pilot met de kijkwijzer hebben opgedaan.
We sluiten af met onze conclusies en aanbevelingen.
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2 Conceptueel kader: overgangen in en rond het
onderwijs
Het conceptueel kader ‘Overgangen in en rond het onderwijs’ wil, in de breedste zin van
het woord, een denkkader zijn voor de maatschappelijke ondersteuning van leerlingen en
ouders in de opvoedingsfase van het kind. De term ‘maatschappelijke ondersteuning in
de opvoedingsfase’ duidt erop dat opvoeding niet het exclusieve terrein is van de ouders.
Naast het gezin als eerste opvoedmilieu zijn er ook andere opvoedmilieus en bij die
opvoeding en begeleiding van jongeren zijn op velerlei manieren tal van maatschappelijke
organisaties, instituten en instellingen betrokken, beginnend bij het consultatiebureau.
Deze veelheid is een direct gevolg van de wijze waarop we onze maatschappij organiseren,
in het bijzonder wat betreft de deling van de arbeid.

2.1 Overgangen
Kortom, het conceptueel kader heeft niet alleen betrekking op de overgang van primair
naar voortgezet onderwijs, maar op alle overgangen in en rond het onderwijs. Daarmee
plaatsen we het in de context van integraal jeugdbeleid.
In figuur 1 hebben we dat in beeld gebracht.

Eerste opvoedmilieu:

Tweede opvoedmilieu:

Derde opvoedmilieu:

Vierde opvoedmilieu:

educatieve voorzieningen

georganiseerde vrije tijd

publieke ruimte inclusief
de virtuele ruimte

arbeidsplaats

sportclub

mode /
televisie /
politiek

muziekles

mail / chat

bso

vrienden

mbo/hbo/wo

voortgezet onderwijs

primair onderwijs

peuterspeelzaal

kinderopvang

THUISSITUATIE

Figuur 1. Overgangen in en rond het onderwijs
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Overgangen zijn onvermijdelijk, of het nu gaat om een overgang van het ene pedagogisch
milieu naar het andere of om een overgang van de ene sector, van bijvoorbeeld het
onderwijssysteem, naar de andere.
Of een overgang een onvermijdelijk kwaad is of een wenselijk en kansrijk ontwikkelingsmoment en welke factoren hierin mogelijk bepalend zijn, is niet bij voorbaat eenduidig te
zeggen. Juist vanwege het onvermijdelijke van overgangen is een belangrijke vraag welke
impact zulke overgangen hebben op de ontwikkeling van jongeren en welke factoren hierop
van invloed zijn.
Het individuele belang van goed verlopende overgangen is evident. Jongeren moeten zich
verder kunnen ontwikkelen en een overgang mag die ontwikkeling op zijn minst niet
frustreren. Bij voorkeur ‘winnen’ jongeren bij die overgang. Daarnaast hebben ook de
betrokken systemen belang bij goede overgangen. Een goede overgang kan worden gezien
als een indicator van het rendement of de doelmatigheid van de betrokken systemen: het
zegt iets over het anticiperend vermogen van het afleverende systeem (zeg een basisschool) en/of het adaptief vermogen van het opnemende systeem (een school voor
voortgezet onderwijs). Naast deze systeemkwaliteiten spelen ook andere factoren een rol,
zoals we aan de hand van een model laten zien in paragraaf 2.3. Tenslotte is er tevens
een maatschappelijk belang bij goed verlopende overgangen. Dit belang bestaat uit een
optimale ontwikkeling van talenten van jongeren in combinatie met een hoge systeemeffectiviteit. Verschijnselen als onderbenutting van talenten, ‘afhaken’ (in de zin van
motivatieproblematiek, verzuim of voortijdig uitvallen) en onnodige afstroom (onnodig
gelet op de aanwezige talenten), dienen te worden voorkomen. Uit het model in paragraaf
2.3 zijn aangrijpingspunten voor het beïnvloeden van een overgang af te leiden.

2.2 Horizontale en verticale overgangen
Er is een onderscheid te maken tussen horizontale en verticale overgangen (figuur 1).
Horizontaal noemen we de overgangen tussen opvoedmilieus waarin een jongere gelijktijdig
verkeert, zoals gezin én school, peuterspeelzaal én sportclub, of gezin, school én publieke
ruimte. Verticaal is een overgang in chronologische volgorde tussen schakels waarlangs het
leer- en ontwikkelingstraject van een jongere zich successievelijk beweegt, zoals die tussen
primair en voortgezet onderwijs.
De overgang van het gezin/de thuissituatie naar een ander systeem kan als een horizontale
én als een verticale overgang worden gezien. De verticale overgang manifesteert zich het
duidelijkst als een leerling voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat. Figuur 1
illustreert deze bijzondere positie van het gezin of de thuissituatie door dit opvoedingsmilieu zowel in de horizontale als de verticale lijn te plaatsen.

2.3 Naar een systeemmodel – factoren die van invloed zijn bij een
overgang
Kijken we specifiek naar de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, dan kun je
dat niet doen zonder andere systemen mee te nemen als relevante contextvariabele. Om
het een en ander inzichtelijk te maken hebben we dat in een model gezet. In dat model
onderscheiden we factoren die gerelateerd zijn aan zes subsystemen die van invloed zijn op
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de overgang en daarmee de impact van die overgang op de jongere en diens ontwikkeling
bepalen (figuur 2):
1 kenmerken van de jongere zelf;
2 kenmerken van het gezin of de ouders (het gezin of de ouders als menselijke brug);
3 kenmerken van systeem A, primair onderwijs (met name het anticiperend vermogen);
4 kenmerken van systeem B, voortgezet onderwijs (vooral het adaptief vermogen);
5 kenmerken van de relatie tussen de systemen A en B;
6 kenmerken van gespecialiseerde instellingen in de omgeving van A en/of B en van de
lokale of regionale maatschappelijke context.
Elk van deze subsystemen bevat aangrijpingspunten voor een optimalisering van de overgang. De nadruk zal hier liggen op de relatie tussen het primair en voortgezet onderwijs.

De relatie tussen
beide systemen

Systeem A,

Systeem B,

Primair

Voortgezet

onderwijs

De jongere

onderwijs

Anticiperend

Adaptief

vermogen

vermogen

Het gezin /
de ouders
Gespecialiseerde instellingen en
(maatschappelijke) context

Figuur 2. Overgang van het primair naar voortgezet onderwijs

2.4 Aangrijpingspunten voor optimalisering van de overgang
In ons onderwijssysteem zien we op dit moment nog veel statische overgangen, overgangen
namelijk waar leerlingen worden geacht zich aan te passen aan het volgend systeem in
plaats van dynamische overgangen waar sprake is van een wederzijdse aanpassing (het
nieuwe systeem past zich ook aan de jongere aan). In het huidige denken over opvoeding
en begeleiding van jongeren passen geen statische overgangen meer. Het dynamiseren van
de overgang past in een proactieve benadering. In deze paragraaf wordt nagegaan welke
aangrijpingspunten de zes subsystemen bieden voor het optimaliseren van de overgang.
Kenmerken van de jongere (de leerling) (subsysteem 1)
In het model is de jongere in het midden geplaatst. Wij hanteren als uitgangspunt dat hoe
we ook denken over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, de ontwikkeling
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en het leren van jongeren uiteindelijk het ijkpunt is dat ertoe doet. Steeds weer opnieuw
moeten we daarom ons denken en handelen relateren aan de ontwikkeling van individuele
jongeren.
Kenmerken die van belang zijn:
1 leeftijd/ontwikkelingsfase. In hoeverre is de leerling in staat autonoom te kiezen voor
een systeem en zijn handelen aan te passen aan het systeem?
2 persoonskenmerken. Met welk gemak past een jongere zich aan een nieuwe omgeving
aan en ontstaat er een nieuwe pedagogische relatie?
3 motivatie. Hoe stevig is de jongere bezig met zijn/haar oriëntatie op de eigen toekomst
c.q. hoe relevant acht hij/zij participatie in het systeem voor diens eigen ontwikkeling?
4 leermogelijkheden/capaciteiten. In hoeverre sluiten de competenties van de leerling
aan bij de eisen die het systeem aan hem/haar stelt? Zijn er elementen in het profiel
(dyslexie, dyscalculie, ADHD, hoogbegaafdheid, een handicap) die belemmerend werken
tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan?
Kenmerken van de ouders c.q. het gezin (subsysteem 2)
De relatie tussen ouders en kind is er een van een heel bijzondere soort. Hun verbondenheid is onverbrekelijk. De aard van de relatie is in de opeenvolgende levensfasen verschillend, maar de ouders zijn een constante factor in de ontwikkelingslijn van de jongere.
Bovendien zijn ouders eindverantwoordelijk en regisseur voor de opvoeding van hun kind.
Kenmerken die van belang zijn:
1 de relatie tussen de ouders en het kind en het zicht dat de ouders hebben op het
perspectief of de oriëntatie van hun kind;
2 het opvoedingsperspectief van de ouders en de opvattingen die zij hebben over hun rol
daarin;
3 bekendheid van de ouders met zowel het primair als het voortgezet onderwijs;
4 de mate waarin de ouders in staat zijn hun kind voor te bereiden op en te ondersteunen
in de overgang;
5 de rol die de ouders zichzelf toebedelen bij die overgang en hoe ze zich verhouden tot
de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs;
6 de mate waarin ouders in staat zijn zich aan te passen aan de werkwijze van en de
verwachtingen vanuit de beide systemen.
Ouders kunnen een menselijke brug vormen tussen twee systemen aangezien zij een
constante factor zijn in de omgeving van de jongere. In hoeverre de ouders echter ook een
aangrijpingspunt zijn voor het optimaliseren van de overgang is sterk afhankelijk van de
manier waarop het partnerschap met ouders door de betreffende systemen wordt opgepakt
c.q. van de ruimte die ze aan ouders bieden om als partner op te treden.
Kenmerken van beide systemen (subsystemen 3 en 4)
Als we het hebben over het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, hebben we het
zowel over de onderwijssoort in z’n algemeenheid als over de specifieke basisschool of
school voor voortgezet onderwijs die in het geding is.
Primair onderwijs
Kenmerken hebben betrekking op:
1 de specifieke maatschappelijke en pedagogische opdracht die het primair onderwijs
heeft in de ontwikkeling van de jongere en de manier waarop dit systeem daaraan
invulling geeft;
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2
3
4
5

de
de
de
de

manier waarop de pedagogische relatie met de jongere vorm krijgt in dit onderwijs;
manier waarop het partnerschap met ouders gedefinieerd wordt in dit onderwijs;
visie van de school op de overgang en de rol die de school zich daarin toebedeelt;
wijze waarop scholen voor primair onderwijs in de regio zich onderling verhouden.

Bepalend voor de kwaliteit van de overgang is de mate waarin het primair onderwijs en het
voortgezet onderwijs zicht hebben op hun eigen kenmerken en deze communiceren naar de
betrokken personen en instanties. Dit komt voor het primair onderwijs tot uitdrukking in het
anticiperend vermogen. We denken dan aan een goede persoonlijke begeleiding van jongeren
voorafgaand aan en tijdens de overgang. In een basisschool bijvoorbeeld betekent dit een
voorbereiding op meer zelfstandig werken, het werken aan competenties als planning,
huiswerk maken, toetsen voorbereiden en het begeleiden van het keuzetraject richting vo.
Voortgezet onderwijs
Kenmerken hebben betrekking op:
1 de specifieke maatschappelijke en pedagogische opdracht die het voortgezet onderwijs
heeft in de ontwikkeling van de jongere en de manier waarop dit systeem daaraan
invulling geeft;
2 de manier waarop de pedagogische relatie met de jongere vorm krijgt in het voortgezet
onderwijs;
3 de manier waarop het partnerschap met ouders gedefinieerd wordt door de school;
4 de visie van de school op de overgang en de rol die dit systeem zich daarin toebedeelt;
5 de wijze waarop scholen voor voortgezet onderwijs in de regio zich onderling verhouden.
In het voortgezet onderwijs richten we specifiek de aandacht op het adaptief vermogen van
de school. Hoe groter het adaptief vermogen, des te meer krijgt de overgang een dynamisch
karakter. De aanpassing hoeft dan immers niet alleen meer van de kant van de jongere
te komen, maar is ook een zaak van de nieuwe school. Verder is ook hier van belang een
goede persoonlijke begeleiding, in algemene zin (bijvoorbeeld door een mentor) of intensief
(bijvoorbeeld door een personal coach voor jongeren met een specifiek profiel).
De relatie tussen primair en voortgezet onderwijs (subsysteem 4)
Het gaat hier om afstemming en samenwerking. Afstemming begint met weten hoe het
andere onderwijssysteem werkt, met andere woorden kennis hebben van de kenmerken
van het andere systeem. Ken je dat onderwijssysteem, dan kun je erop anticiperen
(primair onderwijs) c.q. ermee rekening houden of je eigen handelen er tot op zekere
hoogte op afstemmen (voortgezet onderwijs). Bij afstemming kun je denken aan:
1 inhoudelijke afstemming door het werken met doorgaande leerlijnen of door het
werken met methoden die voor beide systemen zijn ontwikkeld (bijvoorbeeld ‘Leefstijl
voor po en vo’);
2 pedagogisch: een soortgelijke benadering van en de omgang met jongeren
(het pedagogisch klimaat), eenzelfde pedagogische schaal, overeenkomsten in de
pedagogische visie, het nastreven van soortgelijke pedagogische doelen;
3 didactisch: een soortgelijke wijze van instructie, werkvormen, eenzelfde mate waarin
jongeren zelfstandig en/of samenwerkend leren;
4 organisatorisch (cultureel, structureel en qua werkprocessen): overeenkomstige regels,
geldende waarden en normen, evenveel ruimte voor participatie;
5 zorg: een begeleiding van po en vo door dezelfde externe instanties of het werken met
soortgelijke protocollen.
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Hoe beter de beide systemen elkaar kennen, des te gemakkelijker is het te werken aan een
versterking van hun anticiperend c.q. adaptief vermogen.
Daarop aansluitend gaat het ook over de wijze waarop ze met elkaar contact onderhouden
en vormen van samenwerking aangaan.
Gespecialiseerde instellingen en maatschappelijke context (subsysteem 5)
De impact van de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is ook afhankelijk van
kenmerken van personen en organisaties in de maatschappelijke context, die mogelijk bij
de ontwikkeling van de jongere betrokken zijn. Kenmerken die van belang zijn:
1 de specifieke maatschappelijke en pedagogische opdracht die deze personen en
organisaties hebben in de ontwikkeling van de jongere (en diens ouders) en de
invulling die ze daaraan geven;
2 de manier waarop de pedagogische relatie met de jongere vorm krijgt;
3 de manier waarop het partnerschap met ouders gedefinieerd wordt en invulling krijgt;
4 de informatie die deze personen en organisaties hebben over de overgang van primair
naar voortgezet onderwijs;
5 de visie van deze personen en organisaties op de overgang van primair naar voortgezet
onderwijs en de rol die deze instantie zich daarin toebedeelt.
In de praktijk is de mate waarin er contact en afstemming is tussen verschillende personen
en organisaties in de maatschappelijke context bepalend. Die afstemming kan een gevolg
zijn van de relatie (communicatie of samenwerking) tussen (een van) beide onderwijssystemen en de andere maatschappelijke instanties, maar kan ook door andere actoren
worden bevorderd. Bijvoorbeeld expertisecentra die het werken met dezelfde of doorgaande
leerlijnen stimuleren, uitgevers van methoden, gemeenten die kiezen voor het werken met
eenzelfde VVE-methode of dat keuzeproces bevorderen, samenwerkingsverbanden als pleitbezorgers van doorgaande leerlijnen of het werken met dezelfde protocollen.
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3 Bevindingen uit recente onderzoeken en publicaties
Naar de overgang van primair naar voortgezet onderwijs wordt regelmatig onderzoek
gedaan en verschijnen uiteenlopende publicaties. Elk vanuit een specifieke invalshoek en
gericht op specifieke deelaspecten. In dit hoofdstuk vatten we bevindingen van de ons
beschikbare publicaties samen, welke we ordenen op basis van de eerder onderscheiden
factoren uit het model dat in het vorige hoofdstuk is beschreven. Opgemerkt zij dat
onderzoeken en publicaties doorgaans betrekking hebben op meerdere factoren van ons
model. In de meeste gevallen betekent dat, dat we de betreffende bevindingen ook bij de
verschillende factoren terug laten komen. Hierbij hebben we geprobeerd recht te doen aan
de leesbaarheid. In de literatuurlijst staat vermeld op welke publicaties wij dit hoofdstuk
baseren.

3.1 De jongere zelf
Jaarlijks maken zo’n 190.000 leerlingen de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2007a). Van deze groep krijgen ruim 30.000
leerlingen (zo’n 15%) een indicatie voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs. Deze
groep leerlingen krijgt specifieke aandacht bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.
Dit is overigens geen garantie dat de overgang daarmee in alle gevallen naar wens verloopt.
Onderzoeksgegevens die betrekking hebben op ‘kenmerken van de jongere’ gaan over de
relatie tussen deze kenmerken en advisering en benutting van capaciteiten. In dat licht
bracht de Onderwijsraad een advies uit in 2007 onder de titel ‘Presteren naar vermogen’.
In dat advies wordt gewezen op het belang van een goede overdracht van gegevens over
de kwaliteiten van leerlingen van het primair naar voortgezet onderwijs. In het kader van
deze advisering is een studie uitgevoerd door het ITS en het SCO-Kohnstamm Instituut
(Mulder L., Roeleveld J. & Vierke H., 2007). In deze studie is in kaart gebracht waardoor
capaciteiten van leerlingen onderbenut worden in het primair en voortgezet onderwijs.
N.b. onderbenutting van capaciteiten kan leiden tot onderprestaties en een advies dat
onder de capaciteiten van de leerling ligt.
Er zijn bepaalde achtergrondkenmerken van de leerlingen waarbij sprake is van onderadvisering, namelijk:
• het opleidingsniveau van de ouders (veelal laag);
• allochtone/autochtone afkomst leerlingen;
• man/vrouw.
De conclusie is dat grosso modo de prestaties, adviezen en schoolkeuzes met elkaar
overeenkomen. Maar er zijn enkele aandachtspunten:
• allochtone leerlingen hebben een grotere kans dat ze in het voortgezet onderwijs op
een hoger schooltype zitten dan geadviseerd;
• autochtone leerlingen met laag opgeleide ouders komen vrijwel niet op een hoger
schooltype. Zij zitten juist vaker op een lager schooltype dan geadviseerd. De lage
adviezen en lage schoolkeuzen worden in het voortgezet onderwijs door de autochtone
leerlingen niet omgebogen naar een betere onderwijspositie;
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•
•

er zijn geen verschillen in het primair onderwijs naar samenstelling van klassen en
scholen;
jongens worden ongeveer twee keer zo vaak door de leraar als onderpresteerder
beoordeeld als meisjes.

Aanvullend zij hier opgemerkt dat met betrekking tot onderadvisering van allochtone
leerlingen ten opzichte van autochtone leerlingen de Inspectie van het Onderwijs (2007b)
constateert: “Er zijn geen aanwijzingen dat leerlingen uit allochtone groepen in Nederland
bij het verlaten van de basisschool substantieel en systematisch lagere adviezen voor het
voortgezet onderwijs krijgen. Ook worden ze niet hoger geadviseerd.”
De adviezen die de Onderwijsraad geeft (Onderwijsraad, 2007), hebben betrekking op het
beter toerusten van scholen om onderpresterende leerlingen sneller en beter te signaleren
en vervolgens adequate maatregelen te nemen. Het advies heeft ook een agenderendstrategische bedoeling; daarbij staat de vraag centraal hoe alle leerlingen, inclusief de
onderpresterende, op een hoger peil kunnen worden gebracht. Het advies geeft hiervoor
vijf groepen van aanbevelingen.
1 Stellen van heldere doelen en het inzetten van gerichte toetsinstrumenten
Een eerste groep aanbevelingen betreft de financiële, situationele en regelgebaseerde
ondersteuning van toetsgebruik en invoering van leerstandaarden. De overheid kan daarbij
diverse instrumenten inzetten, zoals verbetering van de gewichtenregeling (verlaging van
de drempel naar 1 à 2%) en financiële ondersteuning van toetsgebruik, bijvoorbeeld in het
kader van leerlingvolgsystemen. De Onderwijsraad beklemtoont nogmaals het belang van
de invoering van leerstandaarden halverwege en aan het einde van het basisonderwijs en
aan het einde van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Om deze leerstandaarden
voldoende uitdagend te laten zijn voor alle leerlingen, stelt de Onderwijsraad voor drie
standaarden te hanteren: basis, voldoende en gevorderd.
In aansluiting hierop willen we wijzen op het rapport van de Expertgroep doorlopende
leerlijnen taal en rekenen (2008). Zij spreekt in deze van sectoroverstijgende referentieniveaus.
2 Inzetten van extra leertijd
Een tweede groep aanbevelingen betreft de inzet van extra leertijd bovenop de reguliere
onderwijstijd. Dit advies ziet daarvoor diverse mogelijkheden, zoals onderwijs in het
weekend, in de zomervakantie en na schooltijd (denk aan de brede school) en leerplicht
voor vierjarigen. Gerichte inzet van extra stimuleringsgelden is hiervoor nodig.
3 Scholing, diplomering van leraren en diplomatoeslag
Een derde groep betreft het vergroten van de expertise van leraren en schoolleiders
(verdere scholing). Een deel van de leraren moet door een scholingsprogramma hun
expertise op het gebied van onderpresterende leerlingen vergroten. Dit kan via een goed
opgezet scholingsprogramma leidend tot een formeel diploma. Schoolbesturen honoreren
een dergelijk diploma met een toeslag. Dit geldt ook voor schoolleiders. De expertisevergroting gaat om taalonderwijs voor leerlingen met laagopgeleide ouders, kennis van de
Turkse taal in relatie tot de Nederlandse taalverwerving en trainingen van schoolleiders
voor een integrale benadering van onderpresteren.
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4 Onderzoek en evidence based ontwerpen van onderwijs
Een vierde groep aanbevelingen betreft een aantal onderzoeken naar ‘witte vlekken’ op
diverse gebieden, zoals de toenemende gedragsproblematiek bij jongeren, het onderscheid
jongens en meisjes op school en het achterblijven van jongens, het (niet) kiezen voor
bètavakken door meisjes en periodieke landelijke overzichten van onderpresteren.
5 Een format voor een eindrapport basisschool
En ten slotte een set aanbevelingen die betrekking heeft op de laatste fase van groep acht
van het basisonderwijs. De Onderwijsraad stelt voor dat de periode tussen de vaststelling
van het vervolgadvies voortgezet onderwijs en het einde van het schooljaar meer dan nu
aan onderwijs en instructie wordt gewijd. Om hieraan ook reëel perspectief te geven, stelt
hij voor veel meer gewicht toe te kennen aan het eindrapport. Dit eindrapport krijgt status
doordat een aantal belangrijke gegevens erin wordt opgenomen, zoals:
• weergave van de resultaten van theorie- en praktijktoetsen in groep 6, 7 en 8 voor
rekenen en taal;
• weergave van de resultaten van theorie- en praktijktoetsen in groep 6, 7 en 8 voor
overige leergebieden en vakken;
• resultaat op de eindtoets in februari en advies voortgezet onderwijs;
• verslag voortgang resultaten februari-juni;
• eventueel toelatingsexamen, proefklas;
• waardering van sociale en culturele inzet en vaardigheden;
• eventuele bijzonderheden die voor het vervolgonderwijs van belang zijn.
De suggestie wordt hier mogelijk gewekt dat na de Cito-toets nauwelijks meer onderwijs
wordt gegeven. Wij menen dat dat in de praktijk niet zo is. Wel is er ruimte om, passend
bij de betreffende leerlingen, het onderwijs meer in het perspectief van het vervolgonderwijs te plaatsen.

3.2 Het gezin / de ouders
Scholen voor primair onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs gaan in gesprek met
ouders over de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en de schoolkeuze die hierbij hoort. Op basisscholen zijn (soms meerdere) individuele adviesgesprekken
met ouders gebruikelijk. Een aantal vo-scholen (doorgaans praktijkonderwijs en vmbo)
voert intakegesprekken met ouders en/of leerlingen. Verder zijn er ouderavonden,
voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen op scholen voor voortgezet onderwijs.
De Inspectie van het Onderwijs (2007a) heeft onderzoek gedaan naar de keuzebegeleiding
van ouders. De conclusie was dat voldoende aandacht wordt besteed aan keuzebegeleiding.
Dit betreft ook de schriftelijke informatie en informatiebijeenkomsten. Dit gaat niet alleen
over de inrichting van het voortgezet onderwijs, maar ook over de eisen die worden gesteld
aan de studiehouding van leerlingen.
In het kader van passend onderwijs wordt gezocht naar manieren om de positie van de
ouder te versterken. In de uitwerkingsnotitie ‘Vernieuwing zorgstructuren funderend
onderwijs’ (Ministerie van OCW, 2006) wordt hiervoor een aantal mogelijkheden benoemd,
zoals een landelijk ouderplatform, een themaraad, een apart ouderplatform in de regio of
aansluiting bij bestaande regionale/ lokale infrastructuur, zoals het programma ‘Versterking
Cliënt Positie’ (VCP).
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Ook in het ‘Invoeringsplan passend onderwijs’ (Dijksma, 2007a) en de ‘Eerste voortgangsrapportage passend onderwijs’ (Dijksma, 2008) wordt aandacht geschonken aan de positie
van ouders. In het invoeringsplan worden de volgende aandachtsvelden genoemd:
1 individuele ouderondersteuning (zowel georganiseerd binnen het regionale netwerk als
onafhankelijk in de vorm van procesbegeleiding);
2 collectieve belangenbehartiging;
3 kwaliteitssystematiek in het regionale netwerk.
In de voortgangsrapportage geeft de staatssecretaris nog eens aan dat de ouders
(als collectief) betrokken dienen te zijn bij de uitwerking van passend onderwijs binnen
de regio. Daarnaast kunnen ouders een beroep doen op (onafhankelijk georganiseerde)
individuele ondersteuning bij het vaststellen van het onderwijszorgaanbod.

3.3 Kenmerken van primair en voortgezet onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs heeft, voorafgaand aan een landelijk onderzoek in 2007, in
een kleinschalig onderzoek in de regio Oss en de stad Maastricht enkele aspecten van de
doorlopende lijn in zorg en begeleiding binnen het reguliere onderwijs in kaart gebracht
(Inspectie van het Onderwijs, 2005). In tabel 1 worden de zorgstructuren van het primair
en voortgezet onderwijs met elkaar vergeleken.
Zorg in het primair onderwijs

Zorg in het voortgezet onderwijs

Veelal een samenhangend systeem van methode-

Geen eenduidig systeem voor genormeerde

onafhankelijke toetsen voor Nederlandse taal en

toetsen voor basisvakken zoals Nederlands en

voor rekenen en wiskunde.

wiskunde.

Voor het in kaart brengen van de sociaal-

Geen eenduidige manier voor het volgen van de

emotionele ontwikkeling van leerlingen

sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

gebruiken zij veelal een observatie-instrument
of een test voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Voor de begeleiding van zorgleerlingen wordt

Het werken met individuele handelingsplannen

gewoonlijk een handelingsplan opgesteld.

is minder gebruikelijk. In het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs zijn
handelingsplannen wel een verplicht onderdeel
van de begeleiding.

Zorg is met name gericht op instrumentele

Zorg is meer gericht op de sociaal-emotionele

vaardigheden (lezen, spelling, rekenen).

problematiek.

Accent in uitvoering van de zorg ligt bij de

Leerling wordt geplaatst in een specifieke

groepsleraar.

schoolsoort die aansluit bij de cognitieve
ontwikkeling.

De aan het samenwerkingsverband primair

De Regionale Verwijzigingscommissie (RVC)

onderwijs verbonden Permanent Commissie

bepaalt op basis van landelijke criteria of een

Leerlingenzorg (PCL) bepaalt op basis van eigen

leerling geïndiceerd kan worden voor leerweg-

criteria welke leerlingen naar het speciaal basis-

ondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs.

onderwijs gaan.

→
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Als basisscholen meer dan 2% van de leerlingen

Voor het aantal geïndiceerde leerlingen geldt

indiceren voor het speciaal onderwijs, gaat dat

geen tevoren bepaalde limiet.

ten koste van het zorgbudget van het samenwerkingsverband.
Tabel 1. Vergelijking zorgstructuren primair en voortgezet onderwijs

In het primair onderwijs is een grotere variëteit qua cognitieve niveaus in één school
aanwezig en wordt aldus ook aanspraak gemaakt op een breder kader van zorg. In het
voortgezet onderwijs zijn voor verschillende cognitieve niveaus verschillende onderwijssoorten. De zorg concentreert zich hierdoor meer in specifieke onderwijssoorten en de
nadruk komt ook eerder te liggen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling
daar het onderwijs zelf al meer aansluit op het cognitieve niveau.
Knelpunten in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, die hieruit volgen:
• een exact advies is moeilijker te geven door het primair onderwijs. Het onderscheid
tussen basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg met of zonder
leerwegondersteuning is moeilijk te maken voor leraren van groep 8. Dit leidt er onder
meer toe dat steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen met een vmbo
niveau toetsen om te zien of de leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor
leerwegondersteuning;
• de kleinschaligere omgeving van het primair onderwijs en een andere organisatorische
aanpak kunnen er voor zorgen dat zorg die in de klas door de groepsleraar wordt
geboden minder duidelijk in beeld komt. Bij de overdracht van gegevens wordt deze
vorm van zorg veelal niet weergegeven. In het voortgezet onderwijs – waar de leerling
door de andere organisatorische context mogelijk eerder behoefte heeft aan extra zorg –
komt de zorgleerling vaak pas laat in beeld.
Naar aanleiding van bevindingen in de regio Oss en de stad Maastricht heeft de Inspectie
van het Onderwijs een landelijk onderzoek gedaan naar de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Daarbij is specifiek gekeken naar de advisering en hoe het de leerlingen
nadien is vergaan (Inspectie van het Onderwijs, 2007). De focus in deze rapportage ligt op
de allocatieproblemen in het onderwijs. De factoren die van belang zijn voor de allocatieproblemen, zijn:
1 doublures voortgezet onderwijs in de eerste jaren;
2 de gegeven adviezen in het primair onderwijs;
3 de voorbereiding van de leerlingen in het primair onderwijs op het voortgezet onderwijs;
4 de samenhang tussen de kenmerken van het voortgezet onderwijs (waaronder kwaliteit
van de inrichting van het onderwijs) en het optreden van allocatieproblemen.
De bevindingen zullen op de geëigende plaatsen terugkomen.
Het primair onderwijs
Een belangrijke taak van het primair onderwijs betreft de advisering naar het voortgezet
onderwijs. Dit advies wordt gebaseerd op de kennis die de school heeft van de betreffende
leerling. Daarnaast is er sprake van een zogenaamde onafhankelijke informatiebron. Voor
6.000 van de in totaal 7.000 scholen voor primair onderwijs, wordt hiervoor de Eindtoets
Basisonderwijs afgenomen (Lubbe, M. van der, e.a., 2005).
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In 84% van de gevallen sporen de adviezen van de basisscholen met de scores op de
Eindtoets (Inspectie van het Onderwijs, 2006). Wij zijn er overigens voorstander van dat
het primair onderwijs het advies aan ouders geeft voordat de Cito-toets is gemaakt.
Om over de kwaliteit van deze advisering uitspraken te kunnen doen, is het van belang om
na te gaan of de verdere schoolloopbaan van leerlingen in het verlengde daarvan ligt of
er juist van afwijkt. Hierbij zij opgemerkt dat naast advisering meerdere factoren een rol
spelen bij het verloop van de verdere schoolloopbaan (Inspectie van het Onderwijs, 2007a).
Een aantal cijfers:
• 25% van de leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs zit niet meer
op het niveau van het advies van het primair onderwijs;
• hiervan stroomt 12-13% door naar een hogere onderwijssoort;
• 11% stroomt af naar een lagere onderwijssoort;
• 3% van de leerlingen blijft zitten in het eerste of tweede leerjaar.
De meeste plaatsingsproblemen doen zich voor bij leerlingen in het derde leerjaar vmbo
kaderberoepsgericht. Slechts 55% van de leerlingen zit op het niveau van het advies. In
de overige onderwijssoorten zit in het derde leerjaar ongeveer 80% op het niveau van het
advies.
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven.
2004
Hoger

Op advies

advies

2005
Lager

Hoger

Op advies

Lager

advies

advies

Bb

19,7

80,3

0

18,8

81,2

0

Kb

25,9

55,4

18,6

25,3

63,6

20,1

Gl en tl

13,7

78,4

7,9

13,5

77,1

9,4

Havo

5,8

80,8

13,4

5,7

80,1

14,2

Vwo

0

79,7

20,3

0

79,3

20,7

11,5

76,4

12,1

Gemiddeld

advies

Tabel 2. Hoeveel % van de leerlingen in het derde leerjaar vo hebben een hoger of lager advies van de
basisschool?

Als verklaring voor deze plaatsingsproblemen, worden de volgende redenen gegeven:
• onvoldoende goede aansluiting van de onderwijsinhoud en pedagogisch-didactische
aanpak;
• informatieoverdracht voldoet niet, zeker voor leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen;
• leraren in groep 8 zijn niet altijd voldoende op de hoogte van de inrichting van het
vmbo;
• kwaliteit voortgezet onderwijs.
Het advies van de Inspectie van het Onderwijs luidt dan ook dat scholen voor primair
en voortgezet onderwijs de schoolloopbanen van hun leerlingen beter zouden kunnen
analyseren (Inspectie van het Onderwijs, 2007a).
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In het onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs (2006 en 2007) waren hiermee
in lijn enkele beperkingen van het primair onderwijs benoemd:
• het advies voor de kaderberoepsgerichte leerweg is het minst zeker: in bijna de helft
van de gevallen is er sprake van een afwijking. Leraren in groep 8 hebben kennelijk
moeite met de niveau-inschatting van de verschillende leerwegen in het vmbo;
• het lijkt er op dat basisscholen vooral aandacht besteden aan de niveaukeuze en veel
minder aan de keuze voor een specifieke school voor voortgezet onderwijs (Driessen,
e.a., 2005). Basisscholen zijn maar matig bekend met de wijze waarop de scholen voor
voortgezet onderwijs het sociaal-emotionele klimaat vormgeven;
• het niveau van kennis over het voortgezet onderwijs in het basisonderwijs dreigt te
dalen door de regelmatige personele wisselingen van leraren in groep 8.
Kortom, een accurate advisering voor het voortgezet onderwijs is in hoge mate afhankelijk
van de mate waarin scholen voor primair onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs
bekend zijn met elkaar en met de manier waarop onderwijs en zorg in de scholen vorm
krijgen.
Dit neemt niet weg dat scholen voor voortgezet onderwijs vertrouwen hebben in het advies
van de basisschool. In het onderzoek van het Cito beoordeelt slechts 1% van de scholen
voor voortgezet onderwijs de kwaliteit van het basisschooladvies als laag, terwijl 66 % deze
als hoog tot zeer hoog waardeert (Lubbe, M. van der, e.a., 2005).
Een belangrijk aspect van het anticiperende vermogen van de basisschool betreft de voorbereiding van leerlingen op het voortgezet onderwijs. Het ITS en SCO-Kohnstamm Instituut
hebben hier onderzoek naar gedaan (Driessen, e.a., 2005).
Vrijwel alle leraren besteden in groep 8 extra aandacht aan studievaardigheden, zelfstandig
studeren en leren plannen. Zij differentiëren echter weinig in de wijze waarop zij dat doen.
Weinigen geven aan onderscheid te maken tussen leerlingen met een verschillend vervolgadvies.
Ook met betrekking tot de inhoudelijke aansluiting wordt er geen verschil gemaakt tussen
de verschillende niveaus. Het relatief kleine percentage leraren (ongeveer een derde) dat
aangeeft in groep 8 extra te trekken aan Engels en de zaakvakken, doet dat met de hele
klas.
Bij het aanbieden van taal en rekenen is er wel sprake van afstemming op het toekomstig
niveau van het voortgezet onderwijs. Er is in groep 8 een verschil in moeilijkheidsgraad
van de leerstof uitgaande van de drie te onderscheiden niveaus (havo/vwo; vmbo-t; vmbooverig). De verschillen zijn overigens niet zo groot: de meeste leerstofonderdelen worden
aan álle leerlingen aangeboden.
Het voortgezet onderwijs
De mate van een succesvolle overgang naar het voortgezet onderwijs is mede afhankelijk
van kenmerken van het voortgezet onderwijs. In een van de onderzoeken van de Inspectie
van het Onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2007a) is gekeken naar doublures in het
voorgezet onderwijs. De doublures in het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet
onderwijs staan in tabel 3 vermeld.
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2004

2005

Bb

3,3

3,2

Kb

2,4

2,4

Gl en tl

4,8

4,4

Havo

4,9

4,4

Vwo

1,6

1,5

Gemiddeld

3,5

3,3

Tabel 3. Percentage doublures in het eerste en tweede leerjaar vo

Opvallend is dat het percentage doublures ten opzichte van 2004 minder is geworden.
De meeste doublures komen voor in het vmbo, de gemengde en theoretische leerweg.
Om de relatie tussen de kwaliteit van het onderwijs en het doubleren van leerlingen in
kaart te brengen, zijn de volgende kwaliteitsaspecten onderzocht:
• aanbod: leerstofaanbod is dekkend voor kerndoelen, is afgestemd op vervolgonderwijs
en/of arbeidsmarkt en sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de individuele leerling;
• tijd: de geprogrammeerde onderwijstijd voldoet aan de wettelijke vereisten en de
leraren realiseren de geplande onderwijstijd;
• structuur: de uitleg is duidelijk, onderwijsactiviteiten hebben een duidelijke structuur,
de (werk)omstandigheden zijn ordelijk en de leerlingen zijn betrokken bij het
onderwijsleerproces;
• toetsen: de vorderingen en ontwikkeling van leerlingen worden systematisch getoetst;
• zorg: de school geeft extra begeleiding aan leerlingen die zorg behoeven;
• pedagogisch klimaat: de sfeer op school is stimulerend;
• veiligheid: de leerlingen ervaren de school als veilig;
• opbrengsten: de opbrengst is voldoende.
De conclusie luidt dat op vestigingen waar leerlingen vaker doubleren of afstromen, de
kwaliteit van het onderwijs zwakker blijkt te zijn op het gebied van kwaliteit van de
instructie, veiligheid, pedagogisch klimaat en opbrengsten. Op vestigingen waar geen
enkele leerling afstroomt of doubleert, treft men in het bijzonder een betere kwaliteit van
de inrichting van het onderwijsleerproces aan.
De problemen die brugklasleerlingen door verschillen in organisatie en pedagogischdidactische werkwijze kunnen ervaren, proberen scholen voor voortgezet onderwijs op te
lossen door de inrichting van kernteams en door te investeren in de functie van de mentor
in de brugklas. Uit onderzoek van De Bruyn en Meijnen (2005) blijkt dat de persoonlijkheid
van de mentor belangrijk is voor het met succes vervullen van zijn taken. De Inspectie van
het Onderwijs constateert dat de verschillen in aanpak en betrokkenheid tussen mentoren
binnen een school vaak groot zijn. Daardoor is de mate waarin brugklasleerlingen worden
geholpen bij het oplossen van overgangsproblemen te sterk afhankelijk van persoonlijkheid
en werkwijze van individuele mentoren (Inspectie van het Onderwijs, 2006).
Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat er ook scholen voor voortgezet onderwijs zijn, die pogingen doen om de aansluiting met het basisonderwijs te
verbeteren door vakken te clusteren. Hierdoor vermindert het aantal leraren per klas. Ook
zijn er scholen voor voortgezet onderwijs die proberen hun leerlingen het eerste leerjaar
intensiever te begeleiden. Maar het blijft beperkt tot incidentele acties, constateert het
SCP: “Van een systematische samenwerking en wederzijdse afstemming tussen basis-
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onderwijs en voorgezet onderwijs is in het algemeen geen sprake.’’ (Bronneman, R., e.a.,
2002)
De Inspectie van het Onderwijs (2006) geeft daarnaast aan dat vanuit het oogpunt van
primair onderwijs de tijd na de afname van de Eindtoets Basisonderwijs in groep 8 een
punt van aandacht vormt. In deze periode kunnen basisscholen in overleg met de scholen
voor voortgezet onderwijs specifieke programma’s bieden die de aansluiting verbeteren.
Al eerder gaven we aan dat ook de Onderwijsraad in haar advies ‘Presteren naar vermogen’
(2007) hier oog voor had.

3.4 De relatie tussen beide systemen
In het al vaker genoemde rapport van de Inspectie van het Onderwijs aangaande de overgang van primair naar voortgezet onderwijs worden ook uitspraken gedaan die betrekking
hebben op de relatie tussen beide. Om de samenhang tussen het primair en voortgezet
onderwijs te bevorderen, heeft de Inspectie van het Onderwijs een aantal maatregelen
benoemd die kan worden genomen (Inspectie van het Onderwijs, 2007).
Aansluiting onderwijsinhoud en pedagogisch-didactische aanpak
Aansluiting van de onderwijsinhoud en pedagogische-didactische aanpak is lastig. Kern
van het probleem is dat bijna de helft van de scholen voor voortgezet onderwijs meer
dan 30 toeleverende basisscholen hebben. Het bevorderen van een betere inhoudelijke
afstemming is niet bijzonder succesvol gebleken. Oplossingen worden gezocht in het
werken met kernteams, beter doorlopende leer- en zorglijnen van primair naar voortgezet
onderwijs. Daarnaast is er in het voortgezet onderwijs ontevredenheid over het niveau van
het basisonderwijs. De Onderwijsraad pleit voor het invoeren van leerstandaarden (2007)
op drie niveaus: basis, voldoende en gevorderd. Het maakt aan scholen voor primair
onderwijs duidelijk waar deze aan moeten voldoen en scholen voor voortgezet onderwijs
weten precies wat het startniveau is van hun brugklasleerlingen.
In het kader van doorlopende leerlijnen voor taal en rekenen heeft de ‘Expertgroep
doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ (2008) een voorstel voor een sectoroverstijgende
beschrijving van referentieniveaus uitgewerkt. Referentieniveaus kunnen een belangrijk
bijdrage leveren aan de afstemming van de onderwijsinhouden.
Loopbaanoriëntatie en informatieoverdracht over voortgezet onderwijs
Punten van aandacht zijn de wisseling van leraren in groep 8 en het feit dat leraren van
groep 8 onvoldoende op de hoogte blijken te zijn van de inrichting van het vmbo.
Keuzebegeleiding van leerling en ouders
Er wordt voldoende aandacht besteed aan keuzebegeleiding. Deze vindt plaats door middel
van schriftelijke informatie en informatiebijeenkomsten. Dit gaat niet alleen over de
inrichting van het voortgezet onderwijs, maar ook over de eisen die worden gesteld aan
de studiehouding van leerlingen. Het advies luidt om ouders eerder te betrekken bij het
keuzeproces, waardoor de acceptatiegraad van het advies toeneemt.
Overdracht van leerlinggegevens aan vervolgopleiding
Dit doen alle scholen voor primair onderwijs, alleen is er veel onvrede over het nut en de
noodzaak van deze informatie. Docenten in het voortgezet onderwijs vragen bijvoorbeeld
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pas om informatie als zich een probleem voordoet in het leerproces van de leerling.
Het advies luidt om eisen aan de overdracht te stellen, zoals:
• het aangeven van effectief gebruik;
• eisen aan informatie in onderwijskundige rapporten;
• cognitieve beheersingsniveaus aan eind van de basisschool (DLE’s, vaardigheidsscores,
% op domeinen in de eindtoets;
• sociaal-emotioneel functioneren (observatie-instrumenten of genormeerde vragenlijsten);
• tevens dienen handelingsplannen te worden gemaakt en door middel van warme
overdracht te worden overgedragen voor die leerlingen die extra zorg behoeven.
Ook dienen regionale afspraken te worden gemaakt tussen het primair en voortgezet
onderwijs over de overgang tussen beide onderwijssoorten.
Aansluitend op het aandachtspunt van de overdracht van leerlinggegevens, zijn de
bevindingen uit het onderzoek van Oberon in samenwerking met Sardes (2006).
In opdracht van het Ministerie van OCW is in 2006 een onderzoek gedaan naar de zorgstructuren in het voortgezet onderwijs. Hierbij is ook gekeken naar de overgang van
primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Wanneer leerlingen de overstap maken van
het primair onderwijs (regulier of speciaal) naar het voortgezet onderwijs, krijgt de school
voor voortgezet onderwijs meestal een overdrachtsdossier (91%). Volgens 22% van de
schooldirecties zijn deze dossiers echter incompleet. De geïnterviewden toonden zich niet
erg tevreden met de overdracht van gegevens vanuit het primair onderwijs. De basisscholen
leveren ongelijksoortige gegevens aan, omdat ze meestal geen onderlinge afspraken hebben
gemaakt over de samenstelling van de dossiers. Bovendien zijn er klachten bij de vmboscholen over te late en onvolledige aanlevering van de dossiers.
Veel vmbo’s lossen de problemen met de aanlevering van gegevens uit het primair onderwijs
op door zelf toetsen af te nemen in groep 8 van de basisschool. Ze willen niet het risico
lopen dat ze zorgbudget mislopen doordat ze blind vertrouwen op het onderwijskundig
rapport van de basisschool. Sommige scholen hebben de ervaring dat toetsen die ze zelf
afnemen altijd een somberder beeld opleveren dan het onderwijskundig rapport van de
basisschool. De kosten om te toetsen zijn een betrekkelijk kleine investering, als je ze
vergelijkt met het zorgbudget dat dit kan opleveren. Vanuit enkele samenwerkingsverbanden is het initiatief genomen om afspraken te maken met de basisscholen voor de
invoering van een uniform toetssysteem (het Cito-leerlingvolgsysteem) of de afname van
een uniforme instaptoets in groep 8. De bedoeling is dat de scholen voor voortgezet
onderwijs daardoor minder aanvullend hoeven te toetsen (Oberon, 2006).
Scholen voor voortgezet onderwijs hebben bij de toelating van nieuwe leerlingen te maken
met verschillende basisscholen. Dat zijn er vaak veel. Uit onderzoek van Cito (Lubbe, M.
van der, e.a., 2005) blijkt dat 36% van de scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen van
16 tot 30 verschillende basisscholen ziet instromen en dat bijna de helft van de scholen
voor voortgezet onderwijs te maken heeft met leerlingen van meer dan 30 verschillende
basisscholen.
Om deze situatie werkbaar te maken worden er meer en meer afspraken gemaakt over
de eisen die worden gesteld aan het onderwijskundig rapport en worden er vanuit het
‘Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs’ afspraken gemaakt met het primair onderwijs
over een uniform toetssysteem.
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Daarnaast wordt gewezen op het belang van ‘warme overdracht’. Uit onderzoek blijkt dat
het voortgezet onderwijs regelmatig overleg heeft met reguliere en speciale basisscholen
(Oberon, 2006; Inspectie van het Onderwijs, 2007; Onderbouw-VO, 2008).
De vertegenwoordigers van de scholen en de coördinatoren van de samenwerkingsverbanden
vinden dit overleg zeer nuttig. De samenwerkingsverbanden komen over het algemeen
(zeer) geregeld bijeen voor het overleg en de overdracht van informatie over zorgleerlingen.
Het meest frequent zijn de contacten tussen vmbo-scholen binnen het samenwerkingsverband. Daarna volgen de contacten tussen vmbo-scholen en reguliere en speciale basisscholen. Met scholen van buiten het samenwerkingsverband is het minst vaak contact.
Over het algemeen geldt dat hoe frequenter de contacten zijn, hoe nuttiger deze contacten
worden gevonden (Oberon, 2006).
In de ‘Onderbouwmonitor 2007’ (Onderbouw-VO, 2008) lezen we eveneens dat vo-scholen
te maken hebben met leerlingen van veel verschillende basisscholen. In deze monitor
komt men tot een gemiddelde van 32 basisscholen per vo-school. De variatie in dit aantal
is echter groot. Het laagste aantal basisscholen dat werd genoemd is 5, het hoogste 100.
Kleine vo-scholen hebben met minder basisscholen te maken dan grotere scholen.
Om vorm te geven aan de doorlopende leerlijn van de basisschool naar de onderbouw van
de eigen school, kunnen vo-scholen verschillende activiteiten ontplooien. Uit de reacties
op de stellingen blijkt dat scholen met betrekking tot de overgang van primair naar voortgezet onderwijs wel aandacht besteden aan de begeleiding van de leerling, maar dat er nog
niet zoveel gebeurt op het niveau van de leerling in de klas.
Scholen scoren over het algemeen hoog op stellingen over de overdracht van gegevens en
terugkoppelingsrapportages. Daar staat een lage score tegenover op stellingen over samenwerking in projecten met basisscholen of de mate waarin docenten op de hoogte zijn van
de werkwijze in en kerndoelen van het primair onderwijs.
Vmbo-scholen besteden gemiddeld de meeste aandacht aan de overgang van primair
onderwijs naar voortgezet onderwijs. Er zijn ook verschillen tussen grote en kleine scholen.
Kleinere scholen weten beter aan te sluiten op de inhoud en didactiek van het primair
onderwijs dan scholen met meer dan 800 leerlingen. Ook geven kleine scholen vaker aan
dat hun docenten op de hoogte zijn van de aan hun vak gerelateerde kerndoelen van het
primair onderwijs.
7% van de vo-scholen geeft het oordeel ‘uitstekend’ aan de eigen aansluiting op het primair
onderwijs. De doorlopende leerlijn po-vo wordt door 55% als ‘goed’ beoordeeld, terwijl 34%
van mening is dat de aansluiting op punten kan worden verbeterd. 4% vindt de aansluiting
onvoldoende. De verbeterpunten die de scholen noemen, betreffen vooral het verder aanhalen van contacten met basisscholen. Dit is volgens hen noodzakelijk om inhoudelijk aan
te kunnen sluiten op het primair onderwijs en om goed in te kunnen spelen op individuele
verschillen tussen leerlingen. Er is bij docenten weinig kennis van de werkwijzen en inhouden van het primair onderwijs (Onderbouw-VO, 2008).

3.5 Gespecialiseerde instellingen en maatschappelijke context
Over de rol van gespecialiseerde instellingen en de maatschappelijke context bij de overgang
van het primair naar het voortgezet onderwijs hebben we voor dit moment onvoldoende
gegevens.
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3.6 Samenvatting
Jaarlijks maken zo’n 190.000 leerlingen de overstap van het primair onderwijs naar het
voortgezet onderwijs. Van deze groep krijgt zo’n 15% een indicatie voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs. Deze groep leerlingen krijgt specifieke aandacht bij de overstap
naar het voortgezet onderwijs.
De Onderwijsraad gaat in haar advies ‘Presteren naar vermogen’ in op achtergrondkenmerken
van leerlingen en advisering en het benutten van capaciteiten. Er zijn bepaalde achtergrondkenmerken van de leerlingen waarbij sprake is van onderadvisering, namelijk:
• het opleidingsniveau van de ouders (veelal laag);
• allochtone/autochtone afkomst leerlingen;
• man/vrouw.
De
1
2
3
4
5

Onderwijsraad geeft in het betreffende advies vijf groepen van aanbevelingen:
stellen van heldere doelen en het inzetten van gerichte toetsinstrumenten;
inzetten van extra leertijd voor leerlingen;
scholing, diplomering van leraren en diplomatoeslag;
onderzoek en evidence based ontwerpen van onderwijs;
een format voor een eindrapport basisschool.

Opgemerkt zij dat met name waar het gaat om allochtone/autochtone afkomst van leerlingen er geen eenduidige onderzoeksresultaten zijn. De Inspectie van het Onderwijs
constateert: “Er zijn geen aanwijzingen dat leerlingen uit allochtone groepen in Nederland
bij het verlaten van de basisschool substantieel en systematisch lagere adviezen voor het
voortgezet onderwijs krijgen. Ook worden ze niet hoger geadviseerd.”
De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de keuzebegeleiding van
ouders. De conclusie was dat voldoende aandacht wordt besteed aan keuzebegeleiding.
In het kader van passend onderwijs wordt gezocht naar manieren om de positie van de
ouder te versterken. In het invoeringsplan worden de volgende aandachtsvelden genoemd:
1 individuele ouderondersteuning (zowel georganiseerd binnen het regionale netwerk als
onafhankelijk in de vorm van procesbegeleiding);
2 collectieve belangenbehartiging;
3 kwaliteitssystematiek in het regionale netwerk.
In het primair onderwijs is een grotere variëteit qua cognitieve niveaus in één school
aanwezig en wordt aanspraak gemaakt op een breder kader van zorg dan in het voortgezet
onderwijs. In het voortgezet onderwijs concentreert de zorg zich meer in specifieke onderwijssoorten. De nadruk komt eerder te liggen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerling daar het onderwijs zelf al meer aansluit op het cognitieve niveau.
Een belangrijke taak van het primair onderwijs betreft de advisering naar het voortgezet
onderwijs. In 84% van de gevallen sporen de adviezen van de basisscholen met de scores op
de Eindtoets.
Om over de kwaliteit van deze advisering uitspraken te kunnen doen, is het van belang om
na te gaan of de verdere schoolloopbaan van leerlingen in het verlengde daarvan ligt of
er juist van afwijkt. Hierbij zij opgemerkt dat naast advisering meerdere factoren een rol
spelen bij het verloop van de verdere schoolloopbaan.
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Opmerkelijk is dat 25% van de leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs
niet meer op het niveau zit van het advies van het primair onderwijs. Als verklaring hiervoor worden de volgende redenen gegeven:
• onvoldoende goede aansluiting van de onderwijsinhoud en pedagogisch-didactische
aanpak;
• informatieoverdracht voldoet niet, zeker voor leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen;
• leraren in groep 8 zijn niet altijd voldoende op de hoogte van de inrichting van het
vmbo;
• kwaliteit voortgezet onderwijs.
Het advies van de Inspectie van het Onderwijs luidt dan ook dat scholen voor primair
en voortgezet onderwijs de schoolloopbanen van hun leerlingen beter zouden kunnen
analyseren.
Vrijwel alle leraren besteden in groep 8 extra aandacht aan studievaardigheden, zelfstandig
studeren en leren plannen. Weinigen geven aan onderscheid te maken tussen leerlingen
met een verschillend vervolgadvies. Dit geldt ook voor de inhoudelijke aansluiting.
Onderzoek in het voortgezet onderwijs geeft aan dat op vestigingen waar leerlingen vaker
doubleren of afstromen, de kwaliteit van het onderwijs zwakker blijkt te zijn op het gebied
van kwaliteit van de instructie, veiligheid, pedagogisch klimaat en opbrengsten.
De problemen die brugklasleerlingen door verschillen in organisatie en pedagogischdidactische werkwijze kunnen ervaren, proberen scholen voor voortgezet onderwijs op te
lossen door kernteams in te richten en door te investeren in de functie van de mentor in
de brugklas. De Inspectie van het Onderwijs constateert dat de verschillen in aanpak en
betrokkenheid tussen mentoren binnen een school vaak groot zijn. Daardoor is de mate
waarin brugklasleerlingen worden geholpen bij het oplossen van overgangsproblemen te
sterk afhankelijk van persoonlijkheid en werkwijze van individuele mentoren.
Om de samenhang tussen het primair en voortgezet onderwijs te bevorderen, heeft de
Inspectie van het Onderwijs een aantal maatregelen benoemd die kunnen worden genomen:
• aansluiting onderwijsinhoud en pedagogisch-didactische aanpak;
• loopbaanoriëntatie en informatieoverdracht over voortgezet onderwijs;
• keuzebegeleiding van leerling en ouders;
• overdracht van leerlinggegevens aan vervolgopleiding.
In het kader van doorlopende leerlijnen voor taal en rekenen heeft de ‘Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ een voorstel voor een sectoroverstijgende beschrijving
van referentieniveaus uitgewerkt. Referentieniveaus kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan de afstemming van de onderwijsinhouden.
Het SCP constateert: “Van een systematische samenwerking en wederzijdse afstemming
tussen basisonderwijs en voorgezet onderwijs is in het algemeen geen sprake.’’ Ook de
monitor van Onderbouw-VO geeft aan dat samenwerking in projecten met basisscholen of
de mate waarin docenten op de hoogte zijn van de werkwijze in en kerndoelen van het
primair onderwijs, laag scoort.
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In de meeste regio’s wordt veel aandacht geschonken aan de overdracht van leerlinggegevens. Desondanks doen zich hier ook problemen voor. Scholen voor voortgezet
onderwijs geven aan dat 22% van de dossiers incompleet is. Ook kan het zijn dat basisscholen in de regio ongelijksoortige gegevens aanleveren. Gewezen wordt op het belang
van ‘warme overdracht’.
Tenslotte hebben scholen voor het voortgezet onderwijs bij de toelating van nieuwe leerlingen te maken met verschillende basisscholen. Dat zijn er vaak veel. Uit onderzoek blijkt
dat 36% van de scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen van 16 tot 30 verschillende
basisscholen ziet instromen en dat bijna de helft van de scholen voor voortgezet onderwijs
te maken heeft met leerlingen van meer dan 30 verschillende basisscholen.
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4 Voorbeelden uit de praktijk
In dit hoofdstuk willen we aan de hand van voorbeelden uit de praktijk een meer
kwalitatieve invulling geven aan de verkenning. Deels gaat het om voorbeelden die we
reeds eerder hebben verzameld en deels om onze ervaringen met de pilot voor de kijkwijzer.
Een algemeen beeld dat we hebben gekregen, is dat het zwaartepunt van de activiteiten
ligt bij de overdracht van leerlinggegevens en regelingen en afspraken rond de indicatietrajecten voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.

4.1 De jongere zelf
Het is inmiddels algemeen gebruik dat basisscholen in de loop der jaren de ontwikkeling
van leerlingen bijhouden in een leerlingvolgsysteem. Dat brengt met zich mee dat bij de
overgang naar het voortgezet onderwijs de basisschool heel veel kennis over de leerling
heeft vergaard.
Deze kennis wordt in een onderwijskundig rapport vastgelegd en overgedragen aan de
school voor voortgezet onderwijs. We hebben de indruk dat dit in toenemende mate
gepaard gaat met een mondelinge toelichting, in het bijzonder waar het gaat om leerlingen
die extra aandacht behoeven. We spreken dan van een ‘warme overdracht’. Wij zullen hier
later nog op terugkomen als we te spreken komen over de relatie tussen het primair en
voortgezet onderwijs.
We hebben uit de pilots en onze eigen ervaringen gezien dat er in hoofdzaak door het
voortgezet onderwijs alleen bij de overgang zelf iets met die informatie wordt gedaan.
Op latere momenten van de schoolloopbaan van de leerling wordt maar in heel beperkte
mate nog eens contact opgenomen met de basisschool.
N.b. daar waar het gaat om problemen die zich in de ontwikkeling voordoen, zie je vaak in
leerlingvolgsystemen wel een meer of minder adequate beschrijving van de problematiek,
maar weinig welke aanpakken zijn beproefd.
Anderzijds krijgen basisscholen informatie van vo-scholen over de studieresultaten van
oud-leerlingen. Op basis hiervan kunnen basisscholen nagaan of de voortgang overeenstemt met hun advisering. We zien vervolgens dat wanneer er sprake is van discrepantie,
een basisschool niet snel contact zal zoeken met het voortgezet onderwijs om te achterhalen wat hiervan de oorzaak is.
8+ klassen
Tot en met groep 8 volgen leerlingen van uiteenlopende niveaus gezamenlijk onderwijs.
Voor leerlingen die toe zijn aan extra leerstof bestaat de mogelijkheid op sommige scholen
om in het kader van 8+ alvast lessen te volgen in het voortgezet onderwijs.
Extra (huiswerk-)begeleiding
Voor sommige leerlingen is de overstap of ook het maken van de Cito eindtoets dusdanig
spannend, dat school en/of ouders extra begeleiding zoeken. Soms gaat het om particuliere
instituten die huiswerkbegeleiding verzorgen en daarbij ook extra aandacht geven aan de
overgang naar het voortgezet onderwijs in de vorm van brugklastraining. Soms organiseren
scholen dat.
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Ze willen goed voorbereid naar de middelbare school, zeggen Jim en Hélène van groep 8. “Ik wil beter
worden in rekenen en taal”, vertelt Jim. Hélène ziet op tegen het huiswerk: hoe moeten al die vakken
overzichtelijk in haar agenda?
In een kerk in Aerdenhout krijgen zij ’brugklastraining’. Ze leren te ontspannen na een lange schooldag,
een proefwerk goed voor te bereiden en samen te werken. Ook hun Nederlands wordt bijgespijkerd.
En ze leren hoe ze met hun toekomstige leraren moeten omgaan.
De aansluiting tussen de basisschool en de middelbare school moet beter, blijkt uit recent onderzoek.
De helft van alle schoolleiders in het voortgezet onderwijs vindt de aansluiting onvoldoende of voor
verbetering vatbaar.
Intern begeleider op de Tijo van Eeghenschool, Tineke Ingwersen en Ineke Haeck, docent Nederlands
op het Coornhert Lyceum, zien dat al jaren in de praktijk. Samen ontwikkelden ze de Bright Brugklastraining voor groep 8 in Aerdenhout, voor leerlingen die bang zijn voor de kloof tussen de basis- en
middelbare school. Haeck: “Die kloof heeft niet zo zeer te maken met het niveau van het onderwijs.
Sommige brugklassers redden het niet, omdat ze moeite hebben met structuur aanbrengen, ze moeten
wennen aan het huiswerk maken of ze vinden het lastig om nieuwe vrienden te maken.”
Uit: Trouw, De Verdieping | opvoeding & onderwijs | 19-04-2008

Voorlichting
Zowel op landelijk niveau als in sommige regio’s is er voor jongeren voorlichtingsmateriaal
ontwikkeld, zodat zij zelfstandig hun weg kunnen zoeken. We denken dan onder andere
aan een boekje als ‘Hoe overleef ik de brugklas’ en het leerlingendeel van Kennisnet.

4.2 Het gezin / de ouders
Hieronder vallen vooral voorlichtingsactiviteiten. In verschillende regio’s zijn daarover
afspraken gemaakt en zijn er PowerPoint presentaties beschikbaar. In een enkel geval
wordt ook samengewerkt met instellingen voor opvoedingsondersteuning.
Kansrijk kiezen is een project dat gericht is op de overgang van primair naar voortgezet onderwijs om
op die manier voortijdig schooluitval te voorkomen. Dit gebeurt door leraren, ouders en leerlingen
uitgebreid te informeren, zodat ze gefundeerd kunnen kiezen. Dit zal ertoe leiden dat uitval en/of
doorstroomproblematiek in het voortgezet onderwijs wordt beperkt.
Door contacten met leraren in het voortgezet onderwijs en coördinatoren van JSO (uitvoerders van
projecten als Opstap e.d.) werd de behoefte geuit om met name voor allochtone ouders en laagopgeleide ouders en hun kinderen betere begeleiding te bieden bij de keuze van een school voor
voortgezet onderwijs.
Kansrijk Kiezen: Alphen a/d Rijn (www.jso.nl/web/show/id=47496/contentid=1039)

Ook landelijk zijn er voorlichtingsactiviteiten. Op internet is inmiddels het nodige te
vinden. Verder noemen we hier de jaarlijks door het Ministerie van OCW gepubliceerde
‘Onderwijsgids voor het voortgezet onderwijs’. Alle leerlingen van groep 8 krijgen deze gids
mee naar huis.
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Bij de Inspectie van het Onderwijs zijn de rapporten van de schoolbezoeken openbaar.
Ze zijn gepubliceerd op de site van de Inspectie van het Onderwijs, zodat ouders kennis
kunnen nemen van de kwaliteit (zoals beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs) van
de scholen waarin ze voor hun kind zijn geïnteresseerd.
Een aantal ouderorganisatie hebben hun voorlichting gebundeld op www.50tien.nl.
Bijna alle scholen hebben een eigen website waarop ouders informatie kunnen vinden,
zij het dat de kwaliteit daarvan sterk uiteenloopt.
Daarnaast zijn er sites als www.overgangpovo.nl en biedt ook het ouderdeel van Kennisnet
de nodige informatie.
In de praktijk komen we tegen dat basisscholen onder druk kunnen komen te staan van
ouders die niet tevreden zijn over het gegeven advies. Soms betekent dat, dat ouders hun
kind aanmelden voor een ander onderwijsniveau dan geadviseerd. Dat kan tot spanningen
leiden tussen de basisschool en de vo-school, maar doorgaans komt men daar wel uit.
Lastiger wordt het als de basisschool onder druk van de ouders het advies gaat bijstellen.
Dan is in de relatie tussen beide scholen de betrouwbaarheid van de basisschool in het
geding.

4.3 Het primair onderwijs
Feitelijk gaat het hierbij om alle aspecten van de basisschool. Als we het meer toespitsen
gaat het om de aandacht die de school heeft voor de ontwikkeling en in het verlengde
daarvan het perspectief van de individuele leerling. We spraken hierboven al van leerlingvolgsystemen. Veel scholen gebruiken dat vooral voor het bepalen van het niveau en maar
nauwelijks voor het ontwikkelen van een ontwikkelingsperspectief. Dat geldt ook voor het
advies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs. De nadruk ligt op het niveau en
deels wordt gekeken naar een match tussen de persoonlijkheid van de leerling (bijvoorbeeld
met betrekking tot weerbaarheid) en de kenmerken van een specifieke school.
Verder gaat het hier om het toerusten van de leerling om voorbereid de overstap te kunnen
maken. Met leerlingen wordt dan gesproken over de verschillen tussen de basisschool en
het voortgezet onderwijs. Ook zijn er op een aantal scholen lessen over keuzes maken in
het algemeen en het maken van de juiste schoolkeuze in het bijzonder. Lessen gericht op
leren leren, op planningsvaardigheden en het gebruik van de agenda.
Tenslotte het overdrachtsportfolio:
De leerlingen van de groepen 8 schrijven aan het eind van het schooljaar een werkstuk bij de overgang
naar het voortgezet onderwijs. Hierin stellen ze zichzelf voor, oriënteren zich op de nieuwe school en
schrijven hun verwachtingen op. De werkstukken gaan naar de nieuwe school.
Uit: “MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN...” : Stichting Basisonderwijs – Voortgezet Onderwijs Tilburg e.o,
www.town.nl/bovo
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4.4 Het voortgezet onderwijs
Wat hierboven in het algemeen is gezegd over de basisschool geldt ook voor het voortgezet onderwijs. Kijkend naar het adaptief vermogen ligt hier voor scholen de nadruk op
het ondersteunen van de leerling bij het wennen aan de school. Dan gaat het vooral om
activiteiten als kennismakingsdagen, intakegesprekken, introductiedagen, geen of beperkt
onvoldoendes geven voor de kerstvakantie en werken met ouderejaars die als assistentmentor optreden. Sommige scholen staan vanuit hun visie met de onderbouw dichter bij
het primair onderwijs door te werken met kernteams, een mentor die meer dan 30% van
de lessen aan zijn eigen groep geeft, kleinschaligheid en dergelijke. Ook passen hier wel
de initiatieven rond de schoolbezoeken. Leraren uit het voortgezet onderwijs worden
gestimuleerd te kijken naar wat ze van het primair onderwijs kunnen leren, met name op
het meer pedagogische gebied.

4.5 De relatie tussen beide systemen
De overdracht en de samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs wordt in toenemende mate op regionaal niveau georganiseerd. Soms ligt het initiatief
bij scholen, soms ook bij samenwerkingsverbanden of een regionale onderwijsbegeleidingsdienst.
Daar waar het initiatief bij de scholen ligt, zijn de eigen belangen duidelijker in beeld.
Deels kan dat betrekking hebben op het bevorderen van de instroom van de school in het
voortgezet onderwijs, maar zeer zeker ook gaat het om het verbeteren van de kwaliteit van
het onderwijs in casu de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Voorbeelden hiervan zien we onder andere bij het netwerk van povo-coördinatoren in Oost-Nederland. Allen
zijn afkomstig uit het openbaar onderwijs. Niet geheel verwonderlijk, want de bestuurscommissies in het openbaar onderwijs zijn in de betreffende gevallen zowel bestuurder van
basisscholen als van scholen voor voortgezet onderwijs. Allereerst dragen de activiteiten
van de povo-coördinator bij aan het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs, maar
daarnaast gaat het ook om het beïnvloeden van de leerlingstromen.
Concreet is dat bijvoorbeeld in onderstaande taakomschrijving terug te zien:
De specifieke opdracht voor de povo-coördinator is geformuleerd op basis van het Plan van Aanpak.
Verwezenlijken van einddoelen:
•

doorlopende leerlijnen;

•

aansluitende leerlingenzorg dat voorziet in een optimale vormgeving van overdracht;

•

gebruik maken van wederzijdse expertise bij personeel;

•

bevorderen van doelmatigheid en efficiency.

De keuzevrijheid van ouders en leerlingen blijft in tact, hoewel de doorstroming zodanig dient te
worden ingericht dat de keuze voor het SDC aantrekkelijk wordt.

Overgang po-vo; procedures en afspraken
In het algemeen valt op, dat het meest wordt ingezet op het regelen van een ordelijk
verloop van de overgang door het hanteren van draaiboeken, procedures, formats en
formulieren. Op veel plaatsen in het land is dit inmiddels praktijk.
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Als voorbeelden (uit velen) noemen we:
• Kernprocedure 2007-2008, Afspraken van schoolbesturen en de gemeente Amsterdam
over de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (www.amsterdam.nl);
• BOVO procedure 2007-2008 van BOVO Haaglanden (http://bovo.residentie.net);
• Povo-project van Consent, schoolbestuur openbaar onderwijs in Enschede
(www.consent-enschede.nl).
Gemeenschappelijk in de meeste draaiboeken en procedures zijn de navolgende zaken:
• tijdpad met de opeenvolgende stappen;
• afspraken over voorlichting, open dagen en dergelijke;
• aanmelding en (kennisgeving van) toelating;
• het onderwijskundig rapport;
• indicatieprocedure lwoo en praktijkonderwijs;
• warme overdracht (o.a. tafeltjesmiddagen).
Op landelijk niveau hebben leveranciers van leerlinginformatiesystemen voor primair- en
voortgezet onderwijs in 2004 de Vereniging Digitaal Overdrachts Dossier opgericht.
Het Digitale Overdrachts Dossier (DOD) maakt digitale overdracht van leerlinggegevens
tussen de administratieve systemen van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs
mogelijk. Ook bij verhuizingen van leerlingen binnen het primair onderwijs en binnen
het voortgezet onderwijs speelt het DOD een belangrijke rol. De vereniging heeft een
dekking van 98% van de markt. (www.vdod.nl). Als praktijkvoorbeeld in deze geldt de
regio Eindhoven, waar onder de noemer ‘realtimeoverdacht’ met behulp van een webapplicatie leerlinginformatie wordt overgedragen van primair naar voortgezet onderwijs
(www.wsns-eindhoven.nl / www.wsnsvalkenswaard.nl / www.veldhoven.samennaarschool.nl).
Uit recent onderzoek van Smeets en Marx (2008) weten we dat het DOD nog weinig
bekendheid heeft en ook beperkt wordt gebruikt.
Doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen
Met betrekking tot de kenmerken van de relatie tussen beide systemen, willen we verder
wijzen op projecten die betrekking hebben op doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen.
Het gaat hierbij om de pedagogische en didactische afstemming tussen beide schoolsoorten.
In de praktijk wordt daar vorm aan gegeven door onder andere het organiseren van
regionale studiedagen voor de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het
voortgezet onderwijs. Soms komen in een bepaald vakgebied de leraren van beide schoolsoorten in een werkgroep bijeen. Of een school voor voortgezet onderwijs organiseert een
activiteit voor leerlingen van groep 8.
Verdeeld over twee dagdelen zijn in totaal 94 leerlingen uit groep 8 op bezoek geweest op het
ZC Emmeloord. In het kader van de aansluiting en overstap po-vo werd een workshop Engels
aangeboden. De leerlingen volgden een les Engelse woordjes en deden mee aan een bingo en een
kennisquiz. Na afloop was er voor iedereen een oorkonde.

Tenslotte vinden ook wederzijdse schoolbezoeken plaats, al dan niet aan de hand van een
aandachtspuntenlijst.
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Het Dollard College en de aanleverende basisscholen vinden het van belang om het onderwijsaanbod
van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs op elkaar af te stemmen. Doorlopende leerlijnen
moeten dat mogelijk maken.
Leraren van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs gaan bij elkaar op bezoek en observeren
aan de hand van kijkwijzers. Op grond daarvan maken zij een verslag. Deze verslagen vormen de basis
voor het verbeterteam, dat per locatie van de school voor voortgezet onderwijs en toeleverende basisscholen een werkconferentie organiseert over concrete verbetervoorstellen.

4.6 Gespecialiseerde instellingen en maatschappelijke context
Wat betreft deze factor zijn maar enkele praktijkvoorbeelden bekend. Hierboven is al
gewezen op de samenwerking met instellingen voor opvoedingsondersteuning. Soms liggen
daar ook de initiatieven. Een voorbeeld is een project waarbij leerlingen in de buurt huiswerkbegeleiding krijgen, startend in groep 8 met doorloop in het voortgezet onderwijs.
In Alphen a/d Rijn zijn op initiatief van de samenwerkingsverbanden wsns en voortgezet
onderwijs bijeenkomsten georganiseerd voor de zorgadviesteams van het primair en voortgezet onderwijs. Hier is aandacht geschonken aan interne afstemming van de betrokken
instellingen. Met andere woorden, op welke wijze dragen instellingen zorg voor de interne
overdacht van informatie en afstemming van zorg in het geval een leerling van het primair
naar voortgezet onderwijs gaat. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat een vertegenwoordiger van een bepaalde instelling in het zorgadviesteam van het basisonderwijs
dezelfde persoon is als van het zorgadviesteam in het voortgezet onderwijs.

32

Passende overgang

5 Conclusies en aanbevelingen
Ook in dit laatste hoofdstuk gaan we uit van de ordening die we in hoofdstuk 2 hebben
gepresenteerd. Op voorhand willen we opmerken dat, door de overlap die er tussen de
onderscheiden factoren is, sommige aanbevelingen op verschillende plaatsen worden
herhaald, zij het mogelijk in andere bewoordingen.

5.1 De jongere zelf
In hoofdstuk 3 hebben we gewezen op het advies ‘Presteren naar vermogen’ van de
Onderwijsraad en het daarbij behorende onderzoek van Mulder e.a. Daaruit kwam naar
voren dat achtergrondkenmerken een rol spelen bij de advisering. Wij sluiten ons aan bij
de conclusies en aanbevelingen die daar zijn gedaan.
Aansluitend daarop willen we aandacht vragen voor een ruimere blik op leerlingkenmerken
dan nu het geval is in de onderwijspraktijk. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs
gaat de meeste aandacht uit naar wat jongeren aan cognitieve vaardigheden hebben laten
zien. Dat spreekt voor zich, omdat we op basis van niveaus van cognitieve vaardigheden
het voortgezet onderwijs hebben ingericht. Ook zonder onderzoek weten de meeste leraren
wel dat ook andere kenmerken een rol spelen bij een succesvolle overgang naar het voortgezet onderwijs. We veronderstellen dat de basisscholen die andere aspecten wel mee laten
wegen in hun advies. Maar hoe zwaar dat meeweegt, welke aspecten precies worden meegewogen en hoe die aspecten worden beoordeeld en gewaardeerd, welke systematiek daarbij
wordt (of zou moeten worden) gebruikt, hebben we niet scherp. Dat geldt ook voor wat
er dan aan informatie doorgaat naar het voortgezet onderwijs en hoe die school daarmee
omgaat. Meer onderzoek in deze is gewenst en daarnaast zouden scholen moeten worden
gestimuleerd op een meer systematische manier naar die andere kenmerken te kijken.
Denken in termen van ontwikkelingsperspectieven van jongeren is daarbij zeer wenselijk.
Verder is het ons niet helder wat de invloed van de jongere is op de keuze voor vervolgonderwijs. Jongeren worden doorgaans wel betrokken bij die keuze. Je mag ook aannemen
dat de meeste jongeren daar wel een mening over hebben. Maar hoe komt die keuze tot
stand? Welke beelden en opvattingen spelen daarbij een rol? Maar ook, hoe verwerken
jongeren beslissingen die in deze voor hen teleurstellend uitpakken? In hoeverre ondersteunen scholen de perspectiefontwikkeling bij leerlingen? Van belang hierbij is het
anticiperend vermogen van de basisschool en het adaptief vermogen van de vo-school.
Wij weten hier nog weinig van en onderzoek daarnaar is gewenst. Met name om ook na
te gaan welke samenhang er is met motivationele factoren. Zeker als je bedenkt dat
demotivatie een belangrijke rol speelt bij voortijdig schoolverlaten.

5.2 Het gezin / de ouders
Zowel in de literatuur als in de praktijk hebben we de indruk gekregen dat vooral wordt
uitgegaan van een tamelijk formele benadering van ouders, die eenzijdig van de kant van
de scholen komt. Zo constateert de Inspectie van het Onderwijs dat voldoende aandacht
wordt besteed aan de keuzebegeleiding van ouders; men wordt geïnformeerd. De vraag is
of deze formele benadering recht doet aan de wensen en eisen van de huidige tijd en de
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ouders voldoende in staat worden gesteld om de menselijke brug te vormen tussen hun
kind en de school. Dit vraagt meer oog voor verschillen tussen ouders in hun toerusting
voor die rol en meer interactieve werkvormen.
Ook spraken we van acceptatieproblemen van ouders rond de advisering. Wij menen dat
basisscholen ouders veel eerder kunnen betrekken bij het keuzeproces. Meestal krijgen
ouders aan het einde van groep 7 een eerste voorlopig advies. Ervaren leraren kunnen vaak
al in de onderbouw voorspellen naar welke vorm van voortgezet onderwijs een leerling zal
gaan. Wij stellen voor dat de school gedurende de gehele basisschoolperiode de schoolvorderingen duidt in het perspectief van een streefniveau of ontwikkelingsperspectief.
Als vanaf het begin van de basisschool in deze lijn ook met ouders wordt gesproken,
veronderstellen wij dat de acceptatiegraad van advies toeneemt. De school zal wel scherp
moeten blijven op de ontwikkeling en de signalen moeten kunnen waarnemen die nopen
tot het bijstellen van een ontwikkelingsperspectief. Er zijn wel voorbeelden van leerlingen
die in groep 7 en 8 opeens laten zien dat ze meer in hun mars hebben dan tot dan toe was
verondersteld. Maar dit soort voorbeelden hoeven geen reden te zijn om de dialoog met
ouders uit de weg te gaan. Men communiceert vanuit de kennis die men tot dan toe heeft.
Beelden van een toekomstperspectief zijn geen garanties voor een bepaalde toekomst, maar
een hulpmiddel om naar een bepaalde toekomst toe te werken.

5.3 Kenmerken van primair en voortgezet onderwijs
In hoofdstuk 3 zijn de verschillen tussen de inrichting van basisscholen en scholen voor
voortgezet onderwijs in beeld gebracht. Het gegeven dat scholen van elkaar verschillen
is op zich geen probleem, de vraag is meer hoe daarmee wordt omgegaan. In dat opzicht
spreken wij van het anticiperend en het adaptief vermogen van scholen. Scholen zouden
in dat kader moeten worden gestimuleerd om meer kennis van elkaar te nemen door onder
andere met elkaar in gesprek te gaan, gezamenlijke studiedagen en wederzijdse bezoeken
te organiseren. In de praktijk zijn daar verschillende voorbeelden van, maar het komt in te
weinig regio’s voor en in te beperkte mate.
Wij veronderstellen dat betere kennis van elkaar bijdraagt aan:
• een hogere kwaliteit van advisering van de basisschool;
• verbetering van de kwaliteit van de begeleiding van leerlingen in beide schooltypen;
• betere aansluiting van de leerlijnen.
In dit kader willen we ook wijzen op een probleem dat we in de praktijk hebben
gesignaleerd. Door de verschillen in inrichting is het mogelijk dat een jongere in het
voortgezet onderwijs meer onzichtbaar kan zijn dan op de basisschool. Dat kan ertoe leiden
dat bepaalde type jongeren in het basisonderwijs goed worden opgevangen, denk bijvoorbeeld aan jongeren met autistische problematiek, maar zich in het voortgezet onderwijs
ontwikkelen tot probleemjongeren.
Het is daarom van belang dat de basisschool in de overdracht oog heeft voor de kans dat
dit soort problematiek zich gaat voordoen in het voortgezet onderwijs. Wij adviseren dat in
groep 7 in de vorm van een risicoanalyse, al dient te worden nagegaan of en welke jongere
tot deze risicogroep behoren.

34

Passende overgang

5.4 Het primair onderwijs
Praktisch alle basisscholen werken met een leerlingvolgsysteem. Het lijkt erop dat dit
leerlingvolgsysteem nog weinig bijdraagt aan perspectiefontwikkeling. Verder is er aandacht voor de toerusting van de leerling om voorbereid de overstap te kunnen maken. Het
anticiperend vermogen van het primair onderwijs zou verbeterd kunnen worden door zicht
te krijgen op de eigen kenmerken en deze te communiceren met de betrokken partijen.
Advisering voor het voortgezet onderwijs
In de advisering wordt veel aandacht besteed aan het niveau, maar weinig aandacht aan
de schoolkeuze en aan andere factoren die uiteindelijk uitmaken of de overgang kansen
biedt of vooral risico’s inhoudt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het aanpassingsvermogen van leerlingen en algemene persoonlijke kwaliteiten als zelfstandigheid en
(mede)verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces. Scholen voor primair onderwijs zijn maar matig bekend met de wijze waarop de
scholen voor voortgezet onderwijs het sociaal-emotionele klimaat vormgeven. De effecten
daarvan komen vooral tot uiting in het vmbo. Slechts 55% van de leerlingen zit op het
niveau van het advies in het derde leerjaar kaderberoepsgericht. We realiseren ons dat de
advisering van het basisonderwijs niet de enige verklarende factor is voor het feit dat veel
leerlingen na verloop van tijd van niveau verwisselen (zie ook hieronder de opmerking
over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs). Dat neemt niet weg dat we ons graag
aansluiten bij het advies van de Inspectie van het Onderwijs, de scholen voor primair en
voortgezet onderwijs te stimuleren in dit licht de schoolloopbanen van hun leerlingen te
analyseren.
Informatievoorziening leraren
Leraren in het primair onderwijs zijn over het algemeen onvoldoende op de hoogte van de
inrichting van het voortgezet onderwijs, met name het vmbo. Dit zie je vooral wanneer in
groep 8 van leraar wordt gewisseld. Aanbevolen wordt om meerdere personen te betrekken
bij de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs, zoals de intern begeleider, de
directie en/of de bouwcoördinator. Daarnaast kunnen bijeenkomsten worden gehouden om
toelichting te geven over het voortgezet onderwijs door bijvoorbeeld leraren uit het
voortgezet onderwijs. Een andere aanbeveling is om steviger de ontwikkelingsperspectieven
van leerlingen te beschrijven in termen van talenten, mogelijkheden, interesses en doelen
die binnen hun bereik liggen. Dit past in de huidige ontwikkeling van passend onderwijs.
De discussie zou gevoerd kunnen worden of, naast passend onderwijs, ook ruimte gemaakt
zou kunnen worden voor een passende overgang.

5.5 Het voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs is de aandacht gericht op het ondersteunen van de leerling
bij het wennen aan de school. Het adaptief vermogen van het voortgezet onderwijs kan
worden verbeterd door ook gedurende het schooljaar aandacht te geven aan de overgangsfase, bijvoorbeeld door middel van goede persoonlijke begeleiding.
Leraren in het voortgezet onderwijs zijn onvoldoende op de hoogte van de onderwijsinhoud
en pedagogisch-didactische aanpak van het primair onderwijs. Als reden hiervoor wordt
aangegeven dat scholen voor voortgezet onderwijs soms wel 30 toeleverende basisscholen
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hebben. Dit is een gecompliceerde factor, aangezien iedere school voor primair onderwijs
(en ook voortgezet onderwijs) zelf mag kiezen op welke grondslag en methodiek wordt
lesgegeven. We menen wel dat het werken met kernteams op vo-scholen (in ieder geval in
de onderbouw) bevorderend is voor het adaptief vermogen en daarmee bevorderend is voor
een succesvolle overgang.
Kwaliteit voortgezet onderwijs
De kwaliteit van het voortgezet onderwijs wordt onder andere in kaart gebracht via het
aantal doublures of afstromen van leerlingen. De Inspectie van het Onderwijs heeft
geconcludeerd dat op scholen voor voortgezet onderwijs waar leerlingen vaker doubleren
of afstromen, de kwaliteit van het onderwijs zwakker blijkt te zijn op het gebied van
kwaliteit van de instructie, veiligheid, pedagogisch klimaat en opbrengsten. Op vestigingen
waar geen enkele leerling afstroomt of doubleert, treft men in het bijzonder een betere
kwaliteit van de inrichting van het onderwijsleerproces aan. Vermoedelijk is daar het
adaptieve vermogen ook groter. De aanbeveling is dat het voortgezet onderwijs ervoor zorg
draagt, dat de kwaliteit op bovengenoemde aspecten wordt verbeterd. Dit wordt getoetst
door de Inspectie van het Onderwijs.

5.6 De relatie tussen beide systemen
Een van de essentiële factoren in het goed lopen van de overgang tussen primair en
voortgezet onderwijs is de overdracht van leerlinggegevens. Er zijn twee manieren van
overdracht: warme (in gesprekken) en koude (via formulieren). In de meeste situaties
vindt overdracht van leerlinggegevens plaats via koude overdracht. In de praktijk zien we
dat de koude overdracht steeds vaker gepaard gaat met warme overdracht, zeker als het
om zorgleerlingen gaat. De manier waarop dit gebeurt, is echter sterk afhankelijk van de
individuele manier van werken en van contacten en het ‘elkaar kennen’ van personen uit
verschillende scholen.
Rondom de overgang tussen het primair en voortgezet onderwijs zijn vele partijen
betrokken, onder andere de leerling, diens ouders, de basisschool, de school voor voortgezet onderwijs en gespecialiseerde instellingen/de maatschappij. Het samenspel tussen
deze partijen verloopt nog niet optimaal. Uit onderzoek blijkt dat scholen voor primair
en voortgezet onderwijs toenadering tot elkaar zoeken. Dit varieert van het houden van
overleg op regionale bijeenkomsten, afspraken over procedures en regels rondom de overdracht van leerlingen tot individuele afspraken om bijvoorbeeld leraren uit te wisselen. In
het algemeen is er weinig eenduidigheid en systematiek te ontdekken. Iedere regio werkt
op zijn eigen manier. Aanbevolen wordt om onderzoek te doen of er gemeenschappelijk
draagvlak is in de regio’s om volgens één bepaalde systematiek te werken bij de overdracht
van leerlinggegevens.

5.7 Gespecialiseerde instellingen en maatschappelijke context
Er zijn maar enkele praktijkvoorbeelden bekend van de rol die gespecialiseerde instellingen
en de maatschappelijke context spelen bij de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs. Initiatieven liggen op het gebied van opvoedingsondersteuning, huiswerkbegeleiding
of overleg in zorgadviesteams. Zeker gezien het feit dat veel leerlingen zorg behoeven en
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in het kader van de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs, is de verwachting
dat gespecialiseerde instellingen een rol zullen spelen in de overgang tussen primair en
voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld bij de informatieoverdracht van leerlingen.
Aanbevolen wordt om onderzoek te doen naar de rol die gespecialiseerde instellingen en
maatschappelijke context kunnen innemen bij de overgang tussen primair en voortgezet
onderwijs.

5.8 Passende overgangen
Tenslotte, in het kader van passend onderwijs, berust bij het bestuur van scholen de
plicht om jongeren van passend onderwijs te voorzien. Gelet op het niemandsland waarin
overgangen van primair naar voortgezet onderwijs zich voltrekken, zou de vraag kunnen
worden gesteld of die zorgplicht zich niet meer zou moeten uitstrekken tot de zorg voor
een passende overgang. Dit zou de verantwoordelijkheid voor overgangen duidelijker
beleggen en tegelijkertijd het noodzakelijke overleg en de afstemming tussen primair
onderwijs en voortgezet onderwijs minder vrijblijvend maken.

5 - Conclusies en aanbevelingen		

37

38

Passende overgang

6 literatuur
Beek, S., Rooijen, A. van & Wit, C. de (2007). Samen kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs. Den Haag: Q*Primair;
’s-Hertogenbosch: KPC Groep.
Zie voor aanvullende handreikingen www.kpcgroep.nl/oudersenschool.
Bosch, M. (2007). Een brugklasmentor bepaalt de speelruimte. In: 12-18, september 2007.
Bronneman, R. [et al.] (2002). Voortgezet onderwijs in de jaren negentig. Den Haag: Sociaal
Cultureel Planbureau.
Bruijn, E.H. de & Meijnen, G.W. (2005). De brugperiode in het algemeen vormend onderwijs.
Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
Dijksma, S.A.M. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2007). Beleidsreactie
onderbenutting van talent in het primair en voortgezet onderwijs. Brief aan de Tweede Kamer
van 30 oktober 2007. Den Haag: Ministerie van OCW.
Dijksma, S.A.M. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2007a). Invoeringsplan passend onderwijs. Brief aan de Tweede Kamer van 5 december 2007. Den Haag:
Ministerie van OCW.
Dijksma, S.A.M. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2008). Eerste
voortgangsrapportage passend onderwijs. Brief aan de Tweede Kamer van 6 juni 2008.
Den Haag: Ministerie van OCW.
Driessen, G. [et al.] (2005). Van basis- naar voortgezet onderwijs. Voorbereiding, advisering
en effecten. Nijmegen: ITS; Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen (2008). Over de drempels met taal en
rekenen. Enschede: Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen.
Inspectie van het Onderwijs (2005). Doorgaande Zorg en begeleiding. Een inventariserend
onderzoek naar verschillende aspecten van de overgang van zorgleerlingen van primair naar
voortgezet onderwijs in de regio Oss. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
Inspectie van het Onderwijs (2006). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag
2004/2005. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
Inspectie van het Onderwijs (2007). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag
2005/2006. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
Inspectie van het Onderwijs (2007a). Aansluiting voortgezet onderwijs op het basisonderwijs.
Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
Inspectie van het Onderwijs (2007b). Onderadvisering in beeld. Utrecht: Inspectie van het
Onderwijs.

6 - Literatuur		

39

Lubbe, M. van der [et al.] (2005). Verslag van een onderzoek naar de toelating van leerlingen
in het voortgezet onderwijs. Arnhem: Citogroep.
Ministerie van OCW (2006a). Uitwerkingsnotitie vernieuwing zorgstructuren. Den Haag:
Ministerie van OCW.
Mulder, L., Roeleveld, J. & Vierke, H. (2007). Onderbenutting van capaciteiten in basis- en
voortgezet onderwijs. Studie ITS en SCO-Kohnstamm Instituut in opdracht van Onderwijsraad.
Oberon (2006). De zorgstructuur in het voortgezet onderwijs. Evaluatie van het gemengde
model van bekostiging in samenwerking met Sardes. Utrecht: Oberon.
Onderwijsraad (2007). Presteren naar vermogen. Den Haag: Onderwijsraad.
Onderbouw-VO (2008). Bewegen met beleid. Monitor onderbouw 2007. Zwolle:
Onderbouw-VO.
Rutten, M., Amsing, M. & Bosch, M. (2007). Transitiemomenten in het onderwijs.
’s-Hertogenbosch: KPC Groep.
Smeets, E. & Marx, T. (2008). Digitale overdracht van leerlinggegevens door het primair
onderwijs. Nijmegen: ITS – Radboud Universiteit.
Wit, C. de (red.) (2007). Maatschappelijk en pedagogisch bij de tijd. De school voor voortgezet onderwijs en haar maatschappelijke en pedagogische opdracht. ’s-Hertogenbosch:
KPC Groep.

40

Passende overgang

Passende overgang:verbd-school

28-08-2008

18:32

Pagina 1

PASSENDE OVERGANG
Een verkenning naar de stand van zaken rond
de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs
Marco Bosch
Judith Konermann
Cess de Wit
Mariëlle Rutten
Martine Amsing

KPC Groep
Postbus 482
5201 AL ’s-Hertogenbosch

