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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
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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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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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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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