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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-

wikkeling maakt dat beter ingespeeld kan worden op de onderwijs-

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

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 

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

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

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

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  

positief uitpakken en het geeft ons vertrouwen dat we met deze 

cijferloze aanpak juist wel kansen kunnen bieden.” 

– Schoolleider VO.

"De groep 8-leerkracht geeft een havo-vwo advies omdat ‘ie twij-

felt, 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 

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

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

Heterogene en 
verlengde brugklassen

Met heterogene en verlengde brugklassen kunt u als school langer  

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

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

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-

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

veel inspirerende voorbeelden te vinden van scholen die begonnen 

zijn of werken met een heterogene onderbouw. Te lezen is hoe zij 

omgaan met differentiatie, methoden en het volgen van leerlingen.
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Informatie verzamelen 
over het leren

Zicht krijgen op de ontwikkeling van leerlingen kan, en doen veel 

scholen, op verschillende manieren. Om een zo compleet mogelijk 

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

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

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

verschillende manieren van formatief informatie verzamelen, infor-

meel tijdens de lessen en meer formeel via bijvoorbeeld methode- 

en methodeonafhankelijke toetsen.

Meer weten over formatief evalueren? Op deze website van SLO zijn 

aanpakken, lesvoorbeelden, schoolportretten en handige instrumen-

ten te vinden en te downloaden.

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

van methodeonafhankelijke leerlingvolgsysteemtoetsen.

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 

worden ook de opbrengsten meegenomen, maar we kijken vooral ook 

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

nadrukkelijk omdat zij op hun eigen manier onderdeel uitmaken van de 

schoolontwikkeling van leerlingen. 

– Docent onderbouw vo-school.  Lees het hele artikel hier .

Coaching en formatief evalueren helpt leerlingen bij het leerproces en 

geeft u als school inzicht in de ontwikkeling van de leerling. Onder-

deel 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 

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

Ook ouders kunnen daarbij betrokken worden, bijvoorbeeld in de 

zogenaamde driehoeksgesprekken. Betrokkenheid van ouders bij 

school heeft een positieve invloed op de schoolse ontwikkeling en 

draagt bij aan doorzettingsvermogen en een positieve attitude ten 

aanzien van leren.31, 32, 33, 34
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Naast de dialoog met de leerlingen, ouders, leraren kan ook informa-

tie over het leren verzameld worden via informele en meer formele 

vormen van toetsen. Methodeonafhankelijke toetsen kunnen inzicht 

geven in de leervertraging die leerlingen mogelijk hebben opgelopen 

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

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

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

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

kan de leerling extra ondersteuning of juist uitdaging gebruiken? Ook 

een (klassikaal) capaciteitenonderzoek kan helpen bij het vormen van 

een compleet beeld van de leerling, zeker als dit gekoppeld wordt aan 

gesprekken hierover met leerlingen en ouders. Een capaciteitenon-

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

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

de ambitie, talenten en ontwikkeling van de leerling. 

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?” 

– Onderbouwcoördinator vo-school

Post-brugperiode-advies

Het niveau waarop leerlingen in het vo instromen is vaak bepalend 

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

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

volgen op de schoolsoort die recht doet aan hun competenties 

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

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

schoolsoort. Dit kan eraan bijdragen dat leerlingen op een passender 

niveau onderwijs volgen. 39

Het is daarom aan te bevelen om met expliciete evaluatiemomenten 

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

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

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 

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.
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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 momen-

ten 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 brugpe-

riode meermaals met leerling (en ouders) te kijken naar de ontwikke-

ling 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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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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