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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 schoolkli-

maat 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 rea-

listische en optimistische verwachting van de leerling, zicht hebben 

waar de leerling staat, het bieden van uitdagend onderwijs en pas-

sende 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 leer-

lingen nauwgezet volgen en daar op inspelen door passende bege-

leiding 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 

kunnen spelen.5 Onderzoek laat zien dat de onderwijsambitie wordt 

beïnvloed door achtergrondkenmerken van leerlingen: zoals oplei-

dingsniveau en stedelijkheid. Er zijn vaak lagere verwachtingen van 

leerlingen wier ouders een lager opleidingsniveau hebben en van 

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 hoog-

leraar Eddie Denessen stelt dat leerlingen gebaat zijn bij optimisme 

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

Selffulfilling prophecy name lijk een rol: leerlingen presteren conform 

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

gedaan aan de Universiteit Maastricht: leerlingen met een havo/vwo 

advies die geplaatst werden in een havo-brugklas stroom den vaker 

af ten opzichte van leerlingen die geplaatst werden in een vwo-brug-

klas, die vaker op dat niveau uitstroomden.15

Extra aandachtspunten als 
gevolg van de coronacrisis

•  De schooladviezen in 2019/2020 waren 

gemiddeld genomen lager in vergelij-

king met voorgaande jaren.* Ook zijn 

leerlingen gemiddeld genomen gestart 

op een lager niveau in het vo in school-

jaar 2020/2021. Dit kan mede verklaard 

worden door het wegvallen van de eind-

toets als gevolg van de scholensluiting in 

dat jaar. Kijkend naar voorgaande jaren  

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

lingen per klas zijn ingestroomd op een 

niveau dat onvoldoende recht doet aan 

hun capaciteiten en mogelijkheden.

•  De lagere schooladviezen én lagere 

plaatsing zijn niet evenredig over de 

leerlingen verspreid. Leerlingen met 

een lagere sociaaleconomische status 

en leerlingen woonachtig in minder ste-

delijke gebieden zijn sterker benadeeld 

door het wegvallen van de eindtoets. Zij 

hebben lagere adviezen gekregen en zijn 

minder vaak boven hun schooladvies 

geplaatst.

•  Het afstands- en hybrideonderwijs was 

een extra uitdagende factor, zowel voor 

scholen als voor leerlingen. Ondanks 

dat scholen hard gewerkt hebben om 

via afstands- en hybride onderwijs aan-

dacht te geven aan de ontwikkeling van 

hun leerlingen, is in het afgelopen jaar 

bij een groep leerlingen een vertraging 

in hun leergroei ten opzichte van andere 

schooljaren ontstaan. Die vertraging 

kan mogelijk nog enige jaren kan 

doorwerken. Dit geldt voor leerlingen 

over de volle breedte van het funderend 

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

uiteraard verschillen in de omvang van 

vertragingen tussen leerlingen, leerjaren 

en scholen. Hierbij geldt echter wel dat 

juist kwetsbare leerlingen extra geraakt 

zijn en worden. De NCO heeft over de 

vertraging in leergroei een aantal inte-

ressante factsheets gepubliceerd.

*  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 ver-

wachting 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 leermoge-

lijkheden aan leerlingen van wie ze hoge of juist lage verwachtingen 

hebben, terwijl wat leerlingen leren juist afhangt van de leermoge-

lijkheden 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 sociaaleco-

nomische 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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https://www.ascd.org/el/articles/high-expectations-for-all


Waar kunt u terecht bij vragen?

Thema’s Organisatie Contact

Bestuursvraagstukken rondom de over-

gang po-vo en doorstroom

VO-Raad www.vo-raad.nl

www.vanponaarvo.nl

Informatie voor ouders Ouders & Onderwijs www.oudersenonderwijs.nl

vraag@oudersenonderwijs.nl 

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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leerplanontwikkeling en de VO-raad.

Disclaimer

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

Voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de inhoud van 

de handreiking kunnen de samenstellers van deze handreiking echter op 

geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Aan de 
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