Kansrijke
doorstroom
na de brugklas
Handreiking

Introductie
U leest de Handreiking ‘Kansrijke doorstroom na de brugklas voor het
voortgezet onderwijs’. Deze handreiking is ontwikkeld voor mentoren, brugklascoördinatoren, en schoolleiders in het voortgezet onderwijs. In oktober 2020 is de Handreiking schooladvisering voor het
primair onderwijs gepubliceerd. Die handreiking beoogt basisscholen
te ondersteunen bij de versterking van de kwaliteit van het schooladvies. Met het schooladvies begint de loopbaan van leerlingen in het
voortgezet onderwijs, waar verder wordt gekeken waar een leerling
het meest tot bloei komt. Dit is een hulpmiddel om te ondersteunen
bij het plaatsen van leerlingen passend bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses en waar nodig bij het herijken van het schooladvies van de basisschool. Bij het ontwikkelen van de handreiking
is gesproken met onderwijsprofessionals van diverse vo-scholen,
waaraan onder meer ook de praktijkvoorbeelden te danken zijn.
In deze handreiking komen wetenschappelijke inzichten, praktijkvoorbeelden en tips samen die kunnen helpen bij het vormen van
een integraal beeld van de leerling. Het kan helpen bij het bepalen
of leerlingen onderwijs volgen op het niveau dat recht doet aan hun
capaciteiten en mogelijkheden. Geschreven tips en adviezen doen
nooit volledig recht aan de weerbarstige realiteit, waarin vele factoren samenkomen. Wel kunnen ze bijdragen aan het voeren van het
goede gesprek over dit thema. De inspirerende voorbeelden uit de
praktijk in deze handreiking kunnen u helpen bij deze gesprekken.
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Leeswijzer van deze handreiking
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Uitgangspunt: kansen
bieden belangrijk
Verklaring symbolen

Een compleet beeld
van de leerling

meer informatie

tip

praktijkvoorbeeld

wist u dat?

Kansen centraal stellen in visie
en besluitvormingsproces

Aandachtspunten bij het
besluitvormingsproces

Waar kunt u terecht bij vragen?
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Uitgangspunt:
kansen bieden belangrijk
De (gelijke) kansen van leerlingen staan onder druk, dit is verder
versterkt door de coronacrisis.1 Meer dan ooit is het van belang om
alle leerlingen kansen te bieden in het onderwijs. Het schoolklimaat speelt hierbij een belangrijke rol. Onderzoek naar effectieve
scholen laat zien dat deze scholen hun onderwijs afstemmen op de
leerbehoeften van leerlingen, veel rijke leermogelijkheden bieden
en ambitieuze verwachtingen hebben van álle leerlingen. Hoge
verwachtingen dragen bij aan het creëren van een schoolomgeving
die leerlingen de gelegenheid geeft zich optimaal te ontplooien.2,
3 ‘Hoge verwachtingen’ draait feitelijk om het hebben van een realistische en optimistische verwachting van de leerling, zicht hebben
waar de leerling staat, het bieden van uitdagend onderwijs en passende ondersteuning. Het gaat dus niet om ‘iedere leerling op het
hoogste niveau’ of ‘hoger is beter’, maar om ‘iedere leerling op zijn
of haar best passende niveau’.

Verwachtingen en
achtergrondkenmerken
We weten dat zo’n 30 procent van de leerlingen in de onderbouw van
het vo nog wisselt van schoolsoort. De Inspectie van het Onderwijs
constateert in een themaonderzoek naar toelating en plaatsing in het
vo dat scholen met veel ‘opstroom’ zich kenmerken doordat zij hoge
verwachtingen van hun leerlingen hebben, de ontwikkeling van leerlingen nauwgezet volgen en daar op inspelen door passende begeleiding of extra uitdaging te bieden. Scholen waar weinig leerlingen
opstromen en veel leerlingen afstromen kenmerken zich eerder door
strenge overgangsnormen en lagere ambities voor opleidingsniveau
zichtbaar zijn, zowel bij leerlingen als bij scholen.4
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De verwachtingen en oordelen over leerlingen zijn niet alleen
gebaseerd op het daadwerkelijk presteren van de leerling, maar
ook op het beeld dat leerkrachten hebben van de (sociale) groep
waartoe leerlingen behoren en waarbij stereotype beelden een rol

Extra aandachtspunten als
gevolg van de coronacrisis

een extra uitdagende factor, zowel voor

• De schooladviezen in 2019/2020 waren

scholen als voor leerlingen. Ondanks

gemiddeld genomen lager in vergelij-

dat scholen hard gewerkt hebben om

beïnvloed door achtergrondkenmerken van leerlingen: zoals oplei-

king met voorgaande jaren.* Ook zijn

via afstands- en hybride onderwijs aan-

dingsniveau en stedelijkheid. Er zijn vaak lagere verwachtingen van

leerlingen gemiddeld genomen gestart

dacht te geven aan de ontwikkeling van

leerlingen wier ouders een lager opleidingsniveau hebben en van

op een lager niveau in het vo in school-

hun leerlingen, is in het afgelopen jaar

jaar 2020/2021. Dit kan mede verklaard

bij een groep leerlingen een vertraging

worden door het wegvallen van de eind

in hun leergroei ten opzichte van andere

toets als gevolg van de scholensluiting in

schooljaren ontstaan. Die vertraging

dat jaar. Kijkend naar voorgaande jaren

kan mogelijk nog enige jaren kan

is de inschatting dat zo’n twee á drie leer-

doorwerken. Dit geldt voor leerlingen

als het gaat om advisering en plaatsing in het vo.12 Hier speelt de

lingen per klas zijn ingestroomd op een

over de volle breedte van het funderend

Selffulfilling prophecy namelijk een rol: leerlingen presteren conform

niveau dat onvoldoende recht doet aan

onderwijs.16, 17, 18, 19, 20 Daarbij zijn er

de verwachtingen die er van hen zijn.13, 14 Dit blijkt ook uit onderzoek

hun capaciteiten en mogelijkheden.

uiteraard verschillen in de omvang van

kunnen spelen.5 Onderzoek laat zien dat de onderwijsambitie wordt

leerlingen woonachtig in minder stedelijke gebieden.6, 7, 8, 9 Dit zien
we bijvoorbeeld ook terug in schooladviezen krijgen die leerlingen in
groep 8 krijgen (zie ook het kader over corona).10, 11 Bijzonder hoogleraar Eddie Denessen stelt dat leerlingen gebaat zijn bij optimisme

gedaan aan de Universiteit Maastricht: leerlingen met een havo/vwo
advies die geplaatst werden in een havo-brugklas stroomden vaker
af ten opzichte van leerlingen die geplaatst werden in een vwo-brugklas, die vaker op dat niveau uitstroomden.15

vertragingen tussen leerlingen, leerjaren
• De lagere schooladviezen én lagere

juist kwetsbare leerlingen extra geraakt

leerlingen verspreid. Leerlingen met

zijn en worden. De NCO heeft over de

een lagere sociaaleconomische status

vertraging in leergroei een aantal inte-

en leerlingen woonachtig in minder ste-

ressante factsheets gepubliceerd.

door het wegvallen van de eindtoets. Zij
hebben lagere adviezen gekregen en zijn
minder vaak boven hun schooladvies
geplaatst.

≡

en scholen. Hierbij geldt echter wel dat

plaatsing zijn niet evenredig over de

delijke gebieden zijn sterker benadeeld
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*	Met de temen ‘hoog’ en ‘laag’ wordt
aangesloten bij het algemene taalgebruik
en wordt absoluut geen waardeoordeel
uitgesproken. Waar het om gaat is dat
leerlingen op het voor hen meest passende
niveau onderwijs kunnen volgen.
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Uit studies naar verwachtingen van docenten blijkt dat de invloed van
verwachtingen op prestaties van leerlingen te maken heeft met de
houding en het gedrag van docenten op basis van de verwachtingen
die zij van leerlingen hebben.21, 22, 23 De hoogte of laagte van de verwachting is van invloed op de interactie tussen leerkracht en leerling.
Ook wordt het aanbod (voor specifieke leerlingen) afgestemd op
verwachtingen en bieden docenten vaak verschillende leermogelijkheden aan leerlingen van wie ze hoge of juist lage verwachtingen
hebben, terwijl wat leerlingen leren juist afhangt van de leermogelijkheden die hen aangereikt worden.24 Met leerlingen reflecteren op
hun ontwikkeling, ambities en competenties kan helpen om ook zicht
te krijgen op de eigen verwachtingen. Dat geldt bijvoorbeeld ook
voor iets als werkhouding: juist bij leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus ontwikkelt een goede werkhouding zich soms pas
op latere leeftijd, waarna zij beter gaan presteren.25 Deze leerlingen
kunnen ondersteuning van school dus juist extra goed gebruiken.

Lage verwachtingen zijn zorgelijk, omdat lagere verwachtingen
kunnen zorgen voor lagere prestaties, ook wel het ‘Golem-effect’
genoemd.26 Terwijl hoge verwachtingen aan de andere kant leiden tot
hogere prestaties: het Galatea-effect.27 Er wordt al meer dan vijftig
jaar onderzoek gedaan naar het zogenaamde Pygmalion-effect,
het fenomeen dat beschrijft hoe de verwachtingen van leerlingen
beïnvloed kunnen worden door de verwachten die docenten van hen
hebben.28 Interessant om te bekijken is het stappenplan van Robert
Marzano (2010) over het communiceren van hoge verwachtingen.
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Een compleet beeld
van de leerling
Tijdig en breed zicht op de ontwikkeling van een leerling is van
wezenlijk belang voor het bieden van kansen. Alert zijn op de ont-

"De groep 8-leerkracht geeft een havo-vwo advies omdat ‘ie twijfelt, en dan zouden wij het na een krap halfjaartje in de brugklas
wel moeten weten?” Bestuurder Erwin Lutteke prijst zich zeker in
deze coronaperiode gelukkig met de tweejarige brugklas van het

wikkeling maakt dat beter ingespeeld kan worden op de onderwijs-

Isendoorn College in Warnsveld. ,,Dat geeft ons, de leerling, maar

behoefte van de leerling en dat de leerling alles uit zichzelf kan halen:

ook de basisscholen veel lucht.” Lees het hele artikel hier .

waar staat de leerling ten opzichte van gestelde doelen en wat heeft
hij/zij nodig om die (alsnog) te bereiken?

De leerlingenpitch
“In de tweede klas, tegen het einde van de brugperiode, vragen we

Heterogene en
verlengde brugklassen

alle leerlingen om een pitch van tien minuten over zichzelf te geven

Met heterogene en verlengde brugklassen kunt u als school langer

aan de leraren. De leerlingen bereiden dit thuis voor en krijgen

de tijd nemen om een goed beeld te vormen van de leerling.

feedback van de docenten. Leerlingen krijgen zo de kans om te laten

Ook geeft u zo de leerling wat langer de tijd om te ontdekken wat

zien wie ze zijn en wat ze willen. Dit wordt aangevuld met informatie
die over leerlingen verzameld wordt in de kernteams. Dat geeft meer
houvast om ze richting de derde klas te plaatsen. We zijn minder
gericht op cijfers en nemen gezamenlijk een besluit. We zien dat

zijn of haar capaciteiten en talenten zijn en wat het beste bij hem of
haar past. Op veel scholen starten leerlingen al in een heterogene
brugklas. Het is het overwegen waard om de brugperiode te verlen-

positief uitpakken en het geeft ons vertrouwen dat we met deze

gen naar twee of zelfs drie jaar. Op de website Voortgezet Leren zijn

cijferloze aanpak juist wel kansen kunnen bieden.”

veel inspirerende voorbeelden te vinden van scholen die begonnen

– Schoolleider VO.

zijn of werken met een heterogene onderbouw. Te lezen is hoe zij
omgaan met differentiatie, methoden en het volgen van leerlingen.

9

≡

‹

›

Informatie verzamelen
over het leren
Zicht krijgen op de ontwikkeling van leerlingen kan, en doen veel

Driehoeksgesprekken
We voeren regelmatig gesprekken in de driehoek ‘leerling, mentor, ouder’.
Er is intensief contact tussen de mentor en de leerling en in deze gesprekken

scholen, op verschillende manieren. Om een zo compleet mogelijk

worden ook de opbrengsten meegenomen, maar we kijken vooral ook

beeld te krijgen van de leerling, verdient het de voorkeur om verschil-

naar de ambitie en ontwikkeling van de leerling. We betrekken de ouders

lende wijzen in te zetten. Idealiter ontstaat een beeld uit een com-

nadrukkelijk omdat zij op hun eigen manier onderdeel uitmaken van de

binatie van gesprekken met leerlingen (en ouders), observaties en

schoolontwikkeling van leerlingen.

verschillende manieren van formatief informatie verzamelen, infor-

– Docent onderbouw vo-school.

Lees het hele artikel hier .

meel tijdens de lessen en meer formeel via bijvoorbeeld methodeen methodeonafhankelijke toetsen.
Coaching en formatief evalueren helpt leerlingen bij het leerproces en
geeft u als school inzicht in de ontwikkeling van de leerling. Onderdeel en bijkomend voordeel is dat de ontwikkeling van leerlingen
continu onderdeel van gesprek blijft. Dit draagt bij aan een actieve
houding van de leerling bij zijn leren, kan de intrinsieke motivatie
Meer weten over formatief evalueren? Op deze website van SLO zijn

bevorderen en helpt bij het identificeren van onderwijsbehoeften.29, 30

aanpakken, lesvoorbeelden, schoolportretten en handige instrumen-

Ook ouders kunnen daarbij betrokken worden, bijvoorbeeld in de

ten te vinden en te downloaden.

zogenaamde driehoeksgesprekken. Betrokkenheid van ouders bij

Via de GEU kunt u een overzicht krijgen van het beschikbare aanbod

school heeft een positieve invloed op de schoolse ontwikkeling en

van methodeonafhankelijke leerlingvolgsysteemtoetsen.

draagt bij aan doorzettingsvermogen en een positieve attitude ten
aanzien van leren.31, 32, 33, 34
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Post-brugperiode-advies

Naast de dialoog met de leerlingen, ouders, leraren kan ook informatie over het leren verzameld worden via informele en meer formele
vormen van toetsen. Methodeonafhankelijke toetsen kunnen inzicht

Het niveau waarop leerlingen in het vo instromen is vaak bepalend

geven in de leervertraging die leerlingen mogelijk hebben opgelopen

voor het niveau waarop zij een diploma behalen voor het vo.35, 36, 37, 38

als gevolg van coronacrisis. Het kan daardoor helpen bij het bepalen

We weten dat veel leerlingen vanaf het begin op het vo onderwijs

van waar extra ondersteuning gewenst is. Het is belangrijk om de

volgen op de schoolsoort die recht doet aan hun competenties

toets als instrument niet los in te zetten van het onderwijs en even-

en mogelijkheden. Tegelijkertijd weten we dat zo’n dertig pro-

tueel gebruikte toetsen in te zetten ten behoeve van het leren: waar

cent van de leerlingen in de onderbouw van het vo nog wisselt van

kan de leerling extra ondersteuning of juist uitdaging gebruiken? Ook

schoolsoort. Dit kan eraan bijdragen dat leerlingen op een passender

een (klassikaal) capaciteitenonderzoek kan helpen bij het vormen van

niveau onderwijs volgen. 39

een compleet beeld van de leerling, zeker als dit gekoppeld wordt aan
gesprekken hierover met leerlingen en ouders. Een capaciteitenon-

Het is daarom aan te bevelen om met expliciete evaluatiemomenten

derzoek geeft inzicht in de potentie van de leerling en kan, voor zowel

vast te stellen of zij (nog of al) onderwijs volgen op de meest pas-

u als school als voor leerling en ouders helpen bij het verkennen van

sende plek, bijvoorbeeld door hen een ‘post-brugperiode-schoolad-

de ambitie, talenten en ontwikkeling van de leerling.

vies’ te geven. Hierbij helpt het als het onderwijs dusdanig flexibel is
vormgegeven dat het determinatiemoment niet te vroeg plaatsvindt.
Dat kan door verlengde heterogene brugklassen in te richten waarin
ruimte is voor maatwerk, zodat er aanbod is voor leerlingen met

Wat is nodig voor succes?
“In het voortgangsteam denken we kritisch na over op welke criteria
we leerlingen volgen, monitoren en plaatsen en hoe elk vak en elke
docent daaraan bijdraagt. Het uitgangspunt per vak: wat heb jij nodig
om volgend jaar succesvol door te gaan?”

verschillende onderwijs- en ontwikkelbehoeften. Door uitgestelde
selectie en flexibiliteit binnen de school krijgen leerlingen wat meer
tijd en ruimte om zichzelf te ontwikkelen en neemt u als school ook
meer de tijd om een compleet beeld van de leerling te vormen.



– Onderbouwcoördinator vo-school
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Extra evaluatiemoment van de leerling
"Normaal gesproken volgen we de leerlingen natuurlijk al goed en
bekijken we in de brugklas welk niveau bij de leerling past. We doen
dat bij de reguliere overgangsvergaderingen. Dit jaar, met corona en
de scholensluiting in ons achterhoofd, staan wij op meerdere momenten expliciet stil bij wat de leerling nodig heeft. Daarover spreken we
in het team, met ouders en natuurlijk met de leerling. We zijn ons er
nu nog meer bewust van dat een leerling in deze periode misschien
nog niet zijn of haar volle potentie heeft kunnen laten zien. Die willen
we er wel uithalen en daar is extra ondersteuning voor nodig."
– Mentor brugklas

Voor veel scholen is het al staande praktijk om gedurende de brugperiode meermaals met leerling (en ouders) te kijken naar de ontwikkeling van leerlingen en te bepalen of de leerling onderwijs volgt op het
meest passende niveau. Momenten expliciteren kan bijdragen aan
een zorgvuldig besluitvormingsproces. In dat besluitvormingsproces
staat centraal hoe leerlingen hun weg in het voortgezet onderwijs het
beste kunnen vervolgen en welke ondersteuning zij nodig hebben om
kansen te benutten.
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stellen in visie en
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Kansen centraal stellen in visie
en besluitvormingsproces

De stem van de leerling

Expliciet beleid in de school rondom het bieden van kansen aan

Bij het Rhedens Rozendaal is de bevorderingsvergadering een adviesvergadering

leerlingen heeft een kansen bevorderend effect. Het schoolklimaat en

geworden. De aanpassing van het bevorderingsbeleid is door de coronacrisis in een

de schoolcontext zijn van invloed op hoe de processen in de school

stroomversnelling gekomen. De vraag die centraal staat is op welke plek de leerling

worden georganiseerd. Het is belangrijk de schoolvisie en de pedago-

het volgende jaar het meeste kans heeft om op te bloeien. Bij het advies worden

gische opdracht te vertalen naar uitgangspunten en concreet beleid.

vakdocenten en mentoren betrokken, maar ook een leerlingcoördinator én de

Dit biedt positieve sturing en houvast voor onderwijsprofessionals.

leerling zelf. Als een leerling zich niet kan vinden in het advies van de school, schrijft

40

hij of zij een brief die vervolgens basis vormt voor het gesprek over het advies. Hier
kunt u het gehele artikel lezen.

Overgangs- en
bevorderingsbeleid

voorkomen van zittenblijven, waarin waardevolle adviezen te

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van hun

vinden zijn. U kunt de handreiking hier vinden. Ook liet de VO-raad

bevorderingsbeleid. Daarbij heeft de medezeggenschapsraad instem-

kwalitatief onderzoek uitvoeren naar zittenblijven en bevorderings-

mingsbevoegdheid. Kansen bieden aan leerlingen vraagt om flexibele

beleid in schooljaar 2019/2020. Dit resulteerde in een factsheet

normen rondom bevordering, zittenblijven en op- en afstroom. Bij-

met concrete en relevante tips voor scholen bij aanpassing van het

voorbeeld de gebeurtenissen rondom de coronacrisis geven wellicht

overgangsbeleid. In de documenten wordt onder meer aandacht

extra aanleiding om de normaliter gehanteerde normen nog eens

gevraagd voor kijken met een brede blik naar kinderen. Om naast

tegen het licht te houden en aan te passen. Flexibele overgangsnor-

de leervorderingen ook werkhouding, de thuissituatie en eventuele

men kunnen eraan bijdragen dat leerlingen de tijd en ruimte krijgen

sociaalemotionele impact van de huidige situatie op de leerling in

om zich verder te ontwikkelen en tijdens hun hele schoolloopbaan

het besluitvormingsproces mee te nemen. Hoewel zeer belangrijk,

de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Te strikte overgang-

is het belangrijk om bewustzijn te hebben van de eigen verwachtin-

snormen en een sterke gerichtheid op cijfers kunnen het bieden van

gen, aannames en oordelen die een rol spelen bij de besluitvorming.

kansen in de weg staan omdat de focus minder ligt op de potentie of

Hieronder wordt ingegaan op aandachtspunten voor zorgvuldige

de onderwijsbehoefte van de leerling.

besluitvorming bij een brede blik op de leerling.

41
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Aandachtspunten bij het
besluitvormingsproces

En hoe komt die
voorbereiding tot stand?

Onderzoek wijst uit dat docenten bij overgangs- en bevorderings

Of een leerling overgaat of blijft zitten, opstroomt of afstroomt is een

beslissingen belang hechten aan onderbouwde en eerlijke oordelen.

belangrijke beslissing. Het is van belang zo’n grote beslissing niet op

Toch ontbreekt in het besluitvormingsproces regelmatig structuur

basis te nemen van inzicht in een enkel domein, bijvoorbeeld cogni-

en is onduidelijk welke factoren meewegen in de uiteindelijke

tief, en niet op basis van een momentopname.

beslissing. Daarnaast spelen zowel de verwachtingen van docenten
als groepsdynamische processen een rol in het besluitvormings-

Een compleet beeld van de leerling wordt gevormd door structurele

proces. De eerste resultaten van het genoemde onderzoekgeven

informatieverzameling over de leerling op basis van een brede range

ook richting om de besluitvormingsprocessen te verbeteren.

aan datapunten, zowel op cognitief gebied als ook op executieve
vaardigheden en sociaal-emotioneel welbevinden. Scholen doen er

Scholen kunnen hieraan werken door een gezamenlijke visie te

goed aan om verschillende informatie bij elkaar te leggen, te analy-

vormen op bevordering en op het doel van overgangsvergaderin-

seren en interpreteren: er zit betrouwbaarheid in de variatie van de

gen. Daarnaast helpt het om het proces gestructureerd en steeds

verzamelde informatie. Door dit vast te leggen en vooral met leerling

op dezelfde manier in te richten door heldere afspraken te maken

en collega’s de dialoog daarover aan te gaan, verkrijgt u ook inzicht

waarop leerlingen beoordeeld worden en over de procedures en

in op welke aspecten nog informatie over de leerling mist en kunt u

interactie tijdens vergaderingen. Een goede voorbereiding met

daar gericht actie op ondernemen. Uiteindelijk kan op basis van die

goed onderbouwde argumenten helpen om een compleet beeld

rijke informatie kan op een gegeven moment een gewogen beslissing

van de leerling te vormen om zo tot een gefundeerde bevorde-

genomen worden in kader van plaatsing.

ringsbeslissing te komen.42

TIP: Maak heldere afspraken over de factoren die meespelen in het
besluitvormingsproces. Maak afwegingen inzichtelijk en expliciet.
Beluister hier de podcast van onderzoeker Janneke Sleenhof.
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Zij gaat in op welke manier zwaarwegende beslissingen genomen

U kunt hier de video bekijken die Dominique Sluijsmans maakte

worden en hoe tot een juiste beslissing gekomen kan worden.

voor het Lerarencollectief.
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Gedragskenmerken als motivatie, concentratie en zelfstandigheid zijn

TIP: Betrek in het besluitvormingsproces meerdere collega’s die de

geen vaststaande (belemmerende) factoren. Het helpt als scholen

leerling kennen om na te gaan waar de leerling staat. Maak gebruik

doelgericht met leerlingen werken aan het ontwikkelen van deze ken-

van ‘georganiseerde tegenspraak’ om kritisch en onderzoekend te

merken. Op die manier biedt de school grotere kansen aan leerlingen.

werk te gaan.

Naast inzicht in de cognitieve prestaties van leerlingen zijn ‘zachte’
leerlingkenmerken van groot belang voor succes op school. Denk
aan werkhouding, zelfregulatie en motivatie. Het belang van deze
niet-cognitieve leerlingkenmerken in de besluitvorming wordt groter
als sprake is van inconsistente leerprestaties.43 Bij de inschatting en
beoordeling van zachte leerlingkenmerken spelen subjectieve waarneming en interpretatie van onderwijsprofessionals een grotere rol.

Leerlingen geven zichzelf een overgangsadvies
Bij het Montessori College in Arnhem worden leerlingen gevraagd op
zichzelf te reflecteren en zichzelf een overgangsadvies te geven. De
leerlingen vullen op een reflectieformulier in hoe het gaat met hun
inzet, werkhouding en voortgang. De leerlingen bespreken het reflec-

Dit is logisch, verwachtingen hebben we allemaal en we interpreteren

tieformulier met hun ouders en met de docenten. Op basis daarvan

de wereld om ons heen altijd op basis van persoonlijke ervaringen

wordt een actieplan gemaakt. Hier kunt u het gehele artikel lezen.

en achtergronden. Bewustzijn van de rol die eigen verwachtingen
kunnen spelen bij de interpretatie van de leervorderingen en bij
besluitvorming is een belangrijke eerste stap. Bij de weging van
niet-cognitieve leerlingkenmerken is het daarom extra belangrijk dat
onderwijsprofessionals met elkaar (inhoudelijk) het gesprek aangaan
over de interpretatie van informatie die zij verzameld hebben, zodat
vanuit verschillende perspectieven kan worden gekeken en betekenis
kan worden gegeven aan de kenmerken.44 Op de website van SLO is
materiaal te vinden om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van
executieve functies.
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Waar kunt u terecht bij vragen?

Thema’s

Organisatie

Contact

Bestuursvraagstukken rondom de over-

VO-Raad

www.vo-raad.nl

gang po-vo en doorstroom

Informatie voor ouders

www.vanponaarvo.nl

Ouders & Onderwijs

www.oudersenonderwijs.nl
vraag@oudersenonderwijs.nl
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Themapagina

SLO

www.slo.nl/handreikingschooladvies

Onderwijskwaliteit

Inspectie van het Onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl

Nationaal Programma Onderwijs

OCW

www.nponderwijs.nl

Hybride onderwijs

OCW

www.lesopafstand.nl

Informatie over wet- en regelgeving

OCW

Contactformulier via www.rijksoverheid.nl
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