


Goede start in het VO dankzij een 
handelingsgerichte overdracht 

mét leerling en ouders!

Noëlle Pameijer, kinder/jeugdpsycholoog 
SWV PO Unita & Stichting Elan

Ronde 1: 10.30 - 12.00 uur 
Ronde 2: 13.45 - 15.15 uur



Doelen
1. Meer kennis handelingsgerichte overdracht: wat, waarom 

en hoe idealiter? 
- Voor alle leerlingen
- Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

2. Zicht op wat al goed gaat en bevalt in jullie overdracht; 
wat wil je behouden (en waarom)? 

3. Wat zou je beter willen en waarom? Verbeter alleen wat 
nog niet werkt.

4. Tops en tips uitwisselen; leren van en met elkaar



Opzet 

1. Kader workshop
2. Waarom ouder- en leerling-betrokkenheid?
3. Overdracht alle leerlingen?
4. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben:
5. Belang van feedback vragen en geven
6. Wat neem je mee?



Wie is wie?

PO, regulier BaO, SBO, 
SO?
- Leerkracht groep 8, IB, 

schoolleider?
- Bestuur, beleid, MT?
- Samenwerkingsverband 

passend onderwijs?
- ….

VO, VSO?
- Docent, mentor, 

teamleider, 
zorgcoördinator?

- Bestuur, beleid, MT?
- Samenwerkingsverband 

passend onderwijs?
- …



Startopdracht PO + VO
(Doel: activeren voorkennis)

Wat is voor jou een goede overdracht? 

Denk aan begin schooljaar en de overdracht van 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
- Bespreek een succesvolle overdracht, wat was zinvol?
- Bespreek een mislukte overdracht, wat miste je? 



1. Doelgericht werken

2. Wisselwerking & afstemming

3. Onderwijs/opvoedbehoeften 

leerlingen

4. Leraren & ouders doen ertoe: wat 

hebben zij hiervoor nodig?

5. Positieve leerling, teams & ouders

6. Samenwerking school, leerlingen

& ouders

7. Systematiek & transparantie

1. Kader



Wat maakt een overdracht 
handelingsgericht? 

In de overdracht zie (lees) en hoor je de 7 
uitgangspunten én de basisattitude van HGW: 

Van probleemgericht praten over leerlingen en ouders 
naar oplossingsgericht handelen met hen.  
Wat kunnen WIJ doen zodat het leerling en ouders lukt 
om …?



Overdracht 7x?
1. Doelgericht = doel overdracht helder, beknopt, kort, to the
point, alleen wat nodig is, vraag à antwoord, niets dubbelop
2. Wisselwerking & afstemming = wat werkt wel/niet?
3. Onderwijs/opvoedbehoeften = van stoornis à wat heeft leerling 
nodig op school en thuis?
4. Docenten & ouders doen ertoe = wat hebben zij van elkaar 
nodig?
5. Positieve leerling & ouders = positief beeld & ambitieuze doelen
6. Samenwerking = groep 8 en mentor brugklas, leerling & ouders
7. Systematiek & transparantie = driehoek, alle leerlingen en 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; stappen 



Filmpje met luisteropdracht 
(bespreek daarna even met elkaar) 

- Alle leerlingen (basis) én leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben (OPP)

- Wat spreekt je wel en niet aan?
- Wat vind je wenselijk en wat is haalbaar?
- Wat doe je al?
- Wat zou je nog meer willen doen?



Effecten op leerlingen (Marzano, 2009; Hattie, 2013, 
Mitchell, 2014; De Bruyckere, 2022):
- Hoger welbevinden op school
- Minder verzuim
- Betere leerprestaties
- Minder gedragsproblemen 
En: grotere tevredenheid ouders
En: leraren meer plezier in hun werk!
Filmpje: https://kennis.nponderwijs.nl/noelle-pameijer/

Waarom ouderbetrokkenheid? 



Waar hebben we het dan over?

Op tijd naar bed, gezond eten, op tijd op 
school, geen verzuim, thuis ‘verder leren’. 
Beleid TV en computer, lezen, bibliotheek e.d. 
Achter school staan, aanpak leraar 
ondersteunen naar kind, compliment geven
Belangstelling tonen voor school, goed gedrag 
op school waarderen, thuis gewenst gedrag 
extra oefenen 
Komen op gesprek op school, meedenken bij 
aanpak kind 
Verwachtingen van ouders: hoog maar 
realistisch



IVRK, artikel 12: alle kinderen recht om gehoord te 
worden

Leerlingen hebben unieke kennis! 

Waardevolle informatie t.b.v. analyse (beter 
inzicht), doelen formuleren (eigenaarschap) & 
oplossingen zoeken (motivatie) 

Ze hebben ook sterke feedback 

Waarom leerlingen betrekken? 



Kortom

Een gezamenlijke start in ‘vredestijd’ is in 
iedereens belang: leerling heeft 
schoolplezier, docenten ervaren ertoe te 
doen en ouders waarderen de inzet van de 
mentor en de docenten (en omgekeerd).



Wat hebben ouders en leerlingen nodig 
om mee te doen aan overdracht?

- Zich welkom voelen 
- Zicht op het waarom (doel overdracht?)
- Weten hoe waardevol hun bijdrage is (ervaringsdeskundigen 
en constante factor in schoolloopbaan)
- Gesprek kunnen voorbereiden (denk alvast na over …)
- Iemand mee kunnen nemen ter ondersteuning 
- …?



Opdracht: kansen en risico’s 
betrekken ouders & leerlingen?

- Goede start is halve werk 
- Niet blanco beginnen/opnieuw wiel uitvinden
- Afstemming verwachtingen 
- ……? 

- PO is niet VO (VO bepaalt of en hoe ze tips 
PO benutten 
- Op elkaars stoel gaan zitten
- …..?



Overdracht leerlingen in de basis (OKR)

1. Positieve leerling, zoals interesses, talenten, kenmerken die onderwijs 
bevorderen (zoals motivatie en goed samenwerken met andere leerlingen) 
en aandachtspunten voor onderwijs. Hulpzin: Afgelopen schooljaar heb ik 
deze leerling met plezier lesgegeven, omdat:  

2. Niveaus kernvakken technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling en 
scores eindtoets en opvallende andere vakken

3. Handreiking deze leerling (in 1 zin): Hulpzin: deze leerling leert het beste 
met/van/als ….

4. Positieve ouders (zoals hoe zij onderwijs ondersteunen) en 
aandachtspunten voor samenwerking. Hulpzin: Afgelopen schooljaar vond 
ik het prettig samenwerken met deze ouders, omdat …

5. 1 tip van leerling en 1 tip van ouders (VO bepaalt of passend en haalbaar!)
6. Specifieke informatie die VO nodig heeft om goede start te maken, op 

verzoek van VO (wij moeten in ieder geval weten ….).



Waarom warme overdracht met handreiking voor alle 
leerlingen? HGW: Elke leerling recht om gezien en 

gehoord te worden 

Iedere leerling (+ 
leraar, ouder) heeft 3G 
nodig: gezien, gehoord, 
gewaardeerd
Leraar 2021 VO, Ismael 
Aghzanay



En: handreikingen benutten om 
overeenkomsten in de klas te vinden 

Hattie (2013): ‘kunst van het lesgeven is vinden van de 
overeenkomsten in de verschillen’

Zitten er overeenkomsten in de handreikingen van de  
leerlingen in mijn mentorklas?

Kan ik die in de basis (mijn pedagogische – didactische 
basis aanpak) bieden, zodat zoveel mogelijk leerlingen 
daarvan profiteren?



Overdracht leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben (1)

Dit moet mentor weten – aanvulling op OKR - voor goede start!
- Belangrijkste positieve leerling en ouders voor zover relevant voor 

onderwijs en ondersteuning in VO
- Handreiking + cruciaal doel start met extra onderwijsbehoeften
- Do’s en Don’ts
- 1 tip leerling & 1 tip ouders voor mentor en docenten
- Belangrijke informatie of afspraak die VO moet weten
- En wat als …? Afstemmen wensen en verwachtingen over en weer
- Afspraken start, van zomervakantie – herfstvakantie (evaluatie?)



Overdracht leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben (2): OPP 

als overdrachtsdocument?

- Bevorderende en belemmerende factoren leerling, 
onderwijs en onderwijsondersteunend gedrag ouders

- OPP-trap of andere visual: leerontwikkeling in 1 
oogopslag en gerelateerd aan VO

- Handelingsdeel (doelen en behoeften leerlingen)



…  leerling, onderwijs, ondersteuning ouders 
à Benutten krachten en kansen 
à Aandacht voor context
à Ambitieuze doelen 
à Voorkom tunnelvisie
à Positieve start samenwerking 
à ? 

Bevorderende factoren: 
welke en waarom relevant?



.. leerling, onderwijs, ondersteuning ouders:

à Realistische haalbare doelen 
à Ondersteuning gericht op doelen
à Meteen inzetten op extra begeleiding
à Transactioneel kader voorkomt child-teacher-
parent-blaming
à ?

Belemmerende factoren: 
welke en waarom relevant?



Uitstroom
+ leer-

ontwikkeling 
in 
OPP-trap?



Handelingsdeel 

Bijstellen (eindgesprek met ouders en leerling?) in groep 8 
(met wensen VO in het achterhoofd)

- Samen met ouders en leerling een aanzet met enkele 
aandachtspunten (hou het klein)

- Let wel: VO bepaalt wat ze wel en niet kunnen toepassen
- Pas na akkoord VO ouders vragen om in te stemmen
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Deze leerling heeft … nodig 
Hebben meer (of alle) leerlingen dit nodig?

Essential for one, beneficial for all
(Hargreaves & Fullan, 2014)

Is hij nou druk of heeft hij ADHD, ernstige leesproblemen of 
dyslexie, dwars of ODD? Doet het ertoe? 

Eigenlijk niet, want ze hebben hetzelfde nodig! 

Handelingsdeel van individuele leerling à klas?



Dat was wat & waarom, maar hoe dan?

Van wenselijk naar haalbaar + van inhoud naar organisatie
Met behoud van al werkt + verbeteren van wat nog niet werkt
Beknopt (uitgebreid kost zowel PO als VO teveel tijd)
Meest wenselijk alle leerlingen: 
- Voorbereiding schriftelijk (kort OKR voor basis; + OPP voor 

extra)
- Startgesprek mentor, leerling en ouders (gewone leerling kort, 

als extra ondersteuning nodig, langer + professional PO)
Minimaal noodzakelijk: doorgaande lijn leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben



Tot slot: benut feedback (Hattie, 
2013) + groeitaal (Dweck)

1. Feed up: Wat is een goede overdracht (doelen): wat 
zien/horen/merken we dan? Afspraken PO – VO  …
2. Feedback: Hoe gaat het? Hoe dichtbij onze doelen zijn we 
al? Wat bevalt? Tops, fijn, hier hebben we wat aan! 
3.Feed forward: wat kan volgende keer beter? Hoe verder 
om nog dichterbij onze doelen te komen? Tips, suggesties 
voor volgend schooljaar …



Eindopdracht: aanzet plan 

Wat behoud je in jullie werkwijze en waarom?
Wat neem je mee uit de workshop? Wat ga je ermee doen?
- Doel, waarom?
- Met wie?
- Wanneer?
- Hoe?
- Evaluatie: aan wie vraag je feedback, wanneer en hoe? 



Succes!



Doelen behaald?
1. Meer kennis handelingsgerichte overdracht: wat, waarom 

en hoe idealiter? 
- Voor alle leerlingen
- Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

2. Zicht op wat al goed gaat en bevalt in jullie overdracht; 
wat wil je behouden (en waarom)? 

3. Wat zou je beter willen en waarom? Verbeter alleen wat 
nog niet werkt.

4. Tops en tips uitwisselen; leren van en met elkaar



Meer weten?
Artikel voor KOERS VO (Pameijer, 2022)
Begin goed in het VO dankzij een warme overdracht 
vanuit het PO!
https://hgw-noelle-pameijer.nl/wp-
content/uploads/2022/08/Handelingsgerchte-overdracht-
PO-VO-Koers-VO.pdf
Voor materialen: www.hgw-noelle-pameijer.nl

https://hgw-noelle-pameijer.nl/wp-content/uploads/2022/08/Handelingsgerchte-overdracht-PO-VO-Koers-VO.pdf
http://www.hgw-noelle-pameijer.nl/

