
 

  

‘Begin goed met een gezamenlijke overdracht’ 
 
 
“Doe het samen, en benut elkaars kennis en betrokkenheid bij de overdracht naar het voortgezet 
onderwijs. Het voorkomt dat je opnieuw het wiel uitvindt en in valkuilen stapt die je kunt 
voorkomen. En doe het handelingsgericht”, aldus Noëlle Pameijer. 

 
“Doelgericht zijn is een de zeven uitgangspunten van 
een handelingsgerichte overdracht naar het 
voortgezet onderwijs (zie kader). Om zo te zorgen dat 
de leerling daar een goede start kan maken. Maar 
vaak dragen IB’ers en leerkrachten van groep 8 te veel 
informatie over. Omdat ze niet precies weten welke 
informatie het vo nodig heeft, vermelden ze maar 
‘van alles’. Uiteraard goed bedoeld, maar het kost hen 
zeeën aan tijd. En het kost de mentor te veel tijd om 
al die informatie te analyseren.  

 
Het po zou zich dus kunnen beperken tot dat wat het vo moet weten om een goede start te maken. 
Daarnaast is feedback van het vo van groot belang. ‘Daar hadden we veel aan, we konden meteen 
goed beginnen, dank daarvoor. En deze informatie was niet zo relevant voor ons’. Constructief 
samenwerken dus”, benadrukt Noëlle Pameijer.  
 

 
 
 
 
 
 
Niet blanco starten 
Noëlle is school- en kinderpsycholoog. Ze ondersteunt leerlingen, leerkrachten en ouders, en verricht 
samen met hen handelingsgerichte diagnostiek. Daarnaast begeleidt zij scholen bij de implementatie 
van handelingsgericht werken en ouderbetrokkenheid. Verder werkt ze voor stichting Elan en voor 
het samenwerkingverband Unita. Als het po weinig feedback krijgt van het vo, dan blijf je op de oude 
voet doorgaan, meent Noëlle. “Dus samen zorgen voor een goede start. Toch zijn er nog scholen die 
waarde hechten aan blanco starten. Ze hoeven geen informatie uit de overdracht. Maar blanco 
starten is een illusie. Elke mentor vormt zich meteen een beeld van een nieuwe leerling. Bijvoorbeeld 
op grond van diens uiterlijk, zijn naam (Roderick of Achmed), zijn voorkomen (teruggetrokken of juist 
op de voorgrond tredend) en ook op grond van eerdere ervaringen: dit kind doet mij denken aan… En 
voor je het weet ontstaat tunnelvisie: we zien en horen alleen wat bij ons beeld past.”  
 

7 x scoren 
Wil je een handelingsgerichte overdracht realiseren, dan (1) werk je doelgericht, (2) stem je af op 
wat betrokkenen nodig hebben, (3) zet je onderwijsbehoeften centraal , (4) weet je dat zowel 
leraren als ouders ertoe doen, (5) focus je vooral op de positieve aspecten van leerling, leraren 
en ouders, (6) werk je constructief samen en (7) werk je planmatig en transparant.  

 



 

‘Blanco starten is een illusie’ 
 
Startgesprek nastreven 
Een goede overdracht is daarom van essentieel belang. Het voorkomt dat je opnieuw het wiel moet 
uitvinden en het waarschuwt je voor mogelijke valkuilen. “Vooral bij de leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben, heb je de leerling én ouders hard nodig. Zij zijn de constante factor en 
zij weten in welke groep, bij welke leerkracht welke aanpak wel of niet werkte.”  
 
Om die reden pleit Noëlle voor een startgesprek, zeker voor deze kwetsbare leerlingen. “Dat zijn er 
hooguit drie of vier per klas. Een gesprek, waarbij leerling, ouders, iemand van het po en de mentor 
van het vo aanwezig zijn.”  
 

‘Een goede overdracht waarschuwt je voor mogelijke valkuilen’ 
 
Creatief en flexibel zijn 
“Zo’n startgesprek van een kwartier moet in principe haalbaar zijn, zeker met de middelen die we in 
de coronaperiode hebben ontdekt, zoals iemand die digitaal mee praat. Met wat creativiteit en 
flexibiliteit moet dat lukken. Bovendien bevorder je met zo’n gesprek ook de zo belangrijke 
betrokkenheid van ouders. En laat leerling en ouders tips geven: docenten, het helpt mij als jullie …  
Stel, een leerling is zeer angstig. Als er iets gebeurt in de klas en er wordt flink gescholden, meldt hij 
de volgende ochtend dat hij buikpijn heeft en niet naar school kan. Voordat zijn verzuim wordt 
geanalyseerd en er over oplossingen wordt gesproken, is er al snel een week voorbij. Terwijl met elke 
dag extra dat een leerling thuis is, het nog langer duurt om hem weer op school te krijgen.”  
 
Investering terugwinnen 
Informatie over wat kwetsbare leerlingen nodig hebben om met plezier te leren op school is dus 
onontbeerlijk, ook al verschilt de ondersteuning in het vo met die in het po. Noëlle: “Zo zeggen ze in 
het vo bijvoorbeeld wel eens ‘we pamperen minder dan in het po, hier moeten ze meer zelf doen’. 
Een startgesprek kost al met al iets meer tijd, maar later win je die tijd absoluut terug. In die zin heeft 
het een preventieve werking: je voorkomt daarmee onnodige moeilijkheden.”  
 
 
 
Meer informatie 
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