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Kansen centraal stellen in visie 
en besluitvormingsproces 

Expliciet beleid in de school rondom het bieden van kansen aan 

leerlingen heeft een kansen bevorderend effect. Het schoolklimaat en 

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

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

gische opdracht te vertalen naar uitgangspunten en concreet beleid. 

Dit biedt positieve sturing en houvast voor onderwijsprofessionals.40

Overgangs- en  
bevorderingsbeleid

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van hun 

bevorderingsbeleid. Daarbij heeft de medezeggenschapsraad instem-

mingsbevoegdheid. Kansen bieden aan leerlingen vraagt om flexibele 

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

voorbeeld de gebeurtenissen rondom de coronacrisis geven wellicht 

extra aanleiding om de normaliter gehanteerde normen nog eens 

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

men kunnen eraan bijdragen dat leerlingen de tijd en ruimte krijgen 

om zich verder te ontwikkelen en tijdens hun hele schoolloopbaan 

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

snormen en een sterke gerichtheid op cijfers kunnen het bieden van 

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

de onderwijsbehoefte van de leerling.41

De stem van de leerling

Bij het Rhedens Rozendaal is de bevorderingsvergadering een adviesvergadering 

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

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

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

vakdocenten en mentoren betrokken, maar ook een leerlingcoördinator én de 

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

hij of zij een brief die vervolgens basis vormt voor het gesprek over het advies. Hier 

kunt u het gehele artikel lezen. 

In 2018 ontwikkelde de VO-raad een handreiking gericht op het 

voorkomen van zittenblijven, waarin waardevolle adviezen te 

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

kwalitatief onderzoek uitvoeren naar zittenblijven en bevorderings-

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

met concrete en relevante tips voor scholen bij aanpassing van het 

overgangsbeleid. In de documenten wordt onder meer aandacht 

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

de leervorderingen ook werkhouding, de thuissituatie en eventuele 

sociaalemotionele impact van de huidige situatie op de leerling in 

het besluitvormingsproces mee te nemen. Hoewel zeer belangrijk, 

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

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

Hieronder wordt ingegaan op aandachtspunten voor zorgvuldige 

besluitvorming bij een brede blik op de leerling.
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https://www.voortgezetleren.nl/post/doorstromen-of-niet-de-leerling-beslist/
https://www.vo-raad.nl/artikelen/handreiking-voorkomen-van-zittenblijven
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/194/original/Factsheet_themaonderzoek_Voortgezet_Leren_-_Zittenblijven_2020.pdf


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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Vormgeving en layout: Things To Make and Do

Deze handreiking is een productie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap en in samenwerking met SLO, Nationaal expertisecentrum 

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 

inhoud van deze brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
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