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Aandachtspunten bij het 
besluitvormingsproces

Onderzoek wijst uit dat docenten bij overgangs- en bevorderings-

beslissingen belang hechten aan onderbouwde en eerlijke oordelen. 

Toch ontbreekt in het besluitvormingsproces regelmatig structuur 

en is onduidelijk welke factoren meewegen in de uit ein delijke 

beslissing. Daarnaast spelen zowel de verwachtingen van docenten 

als groepsdynamische processen een rol in het besluitvormings-

proces. De eerste resultaten van het genoemde onderzoekgeven 

ook richting om de besluitvormingsprocessen te verbeteren. 

Scholen kunnen hieraan werken door een gezamenlijke visie te 

vormen op bevordering en op het doel van overgangsvergaderin-

gen. Daarnaast helpt het om het proces gestructureerd en steeds 

op dezelfde manier in te richten door heldere afspraken te maken 

waarop leerlingen beoordeeld worden en over de procedures en 

interactie tijdens vergaderingen. Een goede voorbereiding met 

goed onderbouwde argumenten helpen om een compleet beeld 

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

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.  

Zij gaat in op welke manier zwaarwegende beslissingen genomen 

worden en hoe tot een juiste beslissing gekomen kan worden.

En hoe komt die  
voorbereiding tot stand?

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

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

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

tief, en niet op basis van een momentopname. 

Een compleet beeld van de leerling wordt gevormd door structurele 

informatieverzameling over de leerling op basis van een brede range 

aan datapunten, zowel op cognitief gebied als ook op executieve 

vaardigheden en sociaal-emotioneel welbevinden. Scholen doen er 

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

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

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

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

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

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

rijke informatie kan op een gegeven moment een gewogen beslissing 

genomen worden in kader van plaatsing.

U kunt hier de video bekijken die Dominique Sluijsmans maakte 

voor het Lerarencollectief. 
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https://www.voortgezetleren.nl/post/zittenblijven-of-overgaan-hoe-objectief-nemen-leraren-deze-belangrijke-beslissing/
https://www.voortgezetleren.nl/6-rapportvergaderingen-met-janneke-sleenhof/
https://www.youtube.com/watch?v=JuvVx6qHutM


Gedragskenmerken als motivatie, concentratie en zelfstandigheid zijn 

geen vaststaande (belemmerende) factoren. Het helpt als scholen 

doelgericht met leerlingen werken aan het ontwikkelen van deze ken-

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

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 waar-

neming en interpretatie van onderwijsprofessionals een grotere rol. 

Dit is logisch, verwachtingen hebben we allemaal en we interpreteren 

de wereld om ons heen altijd op basis van persoonlijke ervaringen 

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.

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

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

van ‘georganiseerde tegenspraak’ om kritisch en onderzoekend te 

werk te gaan.

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-

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

wordt een actieplan gemaakt. Hier kunt u het gehele artikel lezen.
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https://www.slo.nl/thema/meer/werken-executieve-vaardigheden/slag/
https://www.voortgezetleren.nl/post/we-vragen-leerlingen-zichzelf-een-overgangsadvies-te-geven/


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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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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