
Zoektocht ouders overstap 
vervolgonderwijs

Marieke Boon-Mens



www.staatvandeouder.nl

Overgang basisschool naar middelbare school

Landelijk ouderpanel N=987 

Extra ondersteuning apart onderzoek N=177



43% VAN DE OUDERS 
VINDT 

HET SCHOOLADVIES 
PASSEND BIJ HET 

NIVEAU VAN HUN KIND, 
30% JUIST NIET.
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Nog niet van toepassing

Helemaal niet passend

Niet passend

Neutraal

Passend

Heel passend

In hoeverre vind/vond je het (voorlopige) schooladvies passend bij 
het niveau van jouw kind?

‘’Basisschool liet leerstoornis leidend zijn 
i.p.v. cognitieve mogelijkheden. In overleg 
met voortgezet onderwijs hoger 
ingestroomd.’’

‘’Door ondersteuning is 
stress weggevallen en kwam 
er ruimte om tot leren te 
komen.’’

‘’I.v.m. opgelopen achterstand in 
de klas ligt het niveau lager.’’

‘’Fijn dat ze niet alleen 
naar niveau kijken maar ook 
naar welzijn van het kind’.’



29% VAN DE SCHOLEN 
GEEFT NAAST HET 

SCHOOLADVIES OOK 
EEN ADVIES OVER 

WELKE TYPE SCHOOL OF 
ONDERSTEUNING VOOR 

HET KIND NODIG IS

Sommige scholen geven naast het schooladvies ook een advies over welk 
type school of ondersteuning nodig is om jouw kind goed te kunnen 

begeleiden. Heeft de school van jouw kind zo'n advies gegeven?

11%

15%

3%

41%

29%

Anders, namelijk

(Nog) niet van toepassing

Weet ik niet

Nee

Ja

‘’Adviezen om de Middelbare 
school te informeren over zijn 
autisme en adviezen waar op 
te letten in de toekomst.’’

‘’Een school die het beste aansluit bij de behoeftes van onze dochter.’’

‘’Een lijstje met scholen die passend kunnen 
zijn (heel kort, het zijn er 2). Een gesprek met 
orthopedagoog en leerkracht. Een 
ouderavond met uitleg over het traject en 
informatie over de VSO school die onder 
dezelfde stichting valt als de huidige SO 
school.’’

‘’Mijn zoon wordt goed gezien door 
zijn huidige leerkracht. Zij weet hem 
goed te begeleiden. Het advies komt 
overeen met het beeld dat ik van 
hem heb.’’

‘’Aanmelden bij 
het ondersteunings
punt van school.’’



49%  VAN DE OUDERS GEEFT 
AAN DAT DE 

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE 
INVLOED HEEFT OP UITSLAG 

EINDTOETS.
55%  VAN DE OUDERS VINDT 

DAT DE EINDTOETS GEEN 
OBJECTIEF BEELD GEEFT VAN 
HET NIVEAU VAN HUN KIND.

De ondersteuningsbehoefte van mijn kind is van invloed op de uitslag 
van de eindtoets.

‘’Ze mocht geen gebruik maken 
van haar deelkaart. En ze 
moest in de klas blijven (deze 
was heel rumoerig), terwijl in 
de praktijk bleek dat ze in een 
rustige omgeving betere 
resultaten haalde.’’

‘’Door aanpassingen te geven die overeen 
komen met de ondersteunings-behoefde kan 
een kind een eerlijk resultaat laten zien.’’

‘’Mijn kind was ondertussen 
zwaar gedemotiveerd en heeft 
de toets verknald.’’

‘’Het is mogelijk voor ons kind om de 
toets apart van de klas te maken en 
extra tijd te krijgen. Bij de voorlopige 
toets bleek dit echter niet nodig 
omdat het op dit moment erg goed 
gaat met onze dochter!’’

15% 34% 17% 15% 9% 9%

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal

Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet



91% VAN DE OUDERS GEEFT AAN 
DAT DE 

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE DE 
KEUZE VOOR EEN MIDDELBARE 

SCHOOL BEPAALT.
51% VAN DE OUDERS GEEFT AAN 

DAT ER IN DE REGIO 
ONVOLDOENDE KEUZE IS VOOR 

EEN PASSENDE SCHOOL.

In hoeverre bepaalt/bepaalde de ondersteuningsbehoefte van je kind de 
keuze voor een middelbare school?

‘’We hebben wel gesprekken 
gehad met interne begeleiders 
van middelbare scholen. Zij 
geven aan dat alles mogelijk is, 
maar of dit daadwerkelijk zo is, 
dat vraag ik me af.’’

‘’Mijn zoon heeft complexe zorgbehoefte en past niet in de bestaande vaste plaatjes”

‘’Mijn zoon moet naar het VSO dat onder het 
samenwerkingsverband van de gemeente valt. 
Anders worden reiskosten niet vergoed. Maar 
dit is niet de juiste school voor mijn kind.”

‘’Veel smaken 
regulier zijn er 
niet. Weinig 
aangepast 
onderwijs voor HB 
kinderen in de 
eigen stad.’’
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Weet ik niet

Helemaal niet

Niet echt

Neutraal

Een beetje

Helemaal



BIJNA ALLE OUDERS MISSEN 
INFORMATIE OVER DE 

ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN 
OP DE MIDDELBARE SCHOOL

Heb/had je voldoende informatie voor de overgang naar de middelbare 
school?

‘’Zelf gezocht en gebeld met de scholen, 
maar een volledig beeld kreeg ik niet. Het 
waren de standaard antwoorden.’’

‘Bij de oudste op zoek gegaan naar school die geschikt leek, 
toen hadden wij helemaal geen kennis over zorgstructuur e.d. 
in het VO. Inmiddels weten we veel meer, maar allemaal zelf 
uitgezocht / eigen netwerk.’’

‘’Van andere ouders met al 
oudere kinderen op VO.’’

41%

32%

28% Ja

Nee

Weet ik (nog)
niet



86% VAN DE OUDERS GEEFT 
AAN DAT HUN KIND 

GEPLAATST IS OP DE SCHOOL 
VAN AANMELDING

Welke van onderstaande acties hebben de basis- en/of middelbare school 
van je kind ondernomen om de overgang naar de middelbare school zo 

soepel mogelijk te laten verlopen?

‘’Ga op tijd zoeken naar informatie over de ondersteuning per 
school. Wij zijn daar begin groep 8 mee gestart. Denk ook verder 
als de school die het dichtbijgelegen is. Maak een lijstje waarop 
staat welke ondersteuning of hulp je kind nodig heeft. Zo kan je 
gericht vragen stellen. ‘’

‘We hebben zelf extra informatie gegeven vanuit de hulpverlener die 
ons kind bezocht. We hebben deze informatie samengevoegd met de 
informatie van de basisschool en zelf gedeeld met de middelbare 
school. Er is geen formele toestemming gevraagd om te extra gegevens 
te delen, ouders weten niet of dit wel of niet is gebeurd.’’

24%

9%

18%

4%

13%

9%

43%

38%

Anders namelijk

Weet ik niet (meer)

Er is hiervoor niets (extra's) gedaan

Voor de herfstvakantie wordt/werd opnieuw bekeken of mijn kind…

Mijn kind kon alvast meelopen op de middelbare school om te…

Er is een extra uitgebreid onderwijskundig rapport aan de…

Er is een gesprek geregeld tussen ouders/kind en middelbare school

De basisschool heeft met de middelbare school gebeld over mijn…



Jullie ervaringen?
Zijn deze uitkomsten herkenbaar? Wat zijn jullie ervaringen?

Is het schooladvies en de eindtoets geschikt voor leerlingen met 
extra ondersteuning? 

Is er keuze voor deze leerlingen? 

Wordt de zorgplicht voldoende ingevuld? 

Hoe kunnen we de informatie en ondersteuning verbeteren? En hoe? 



Tips van ouders
• Op onze school is gesprek hierover pas in groep 8, ik had dit liever al in groep 7 gehad. Nu voel ik tijdsdruk. 
• Men moet niet afgaan op alleen schooladvies. Het vinden van best passende school is belangrijker. 
• Er zou meer duidelijkheid mogen zijn over de regels/ procedures. 
• Samenwerkingsverband zou een duidelijk overzicht moeten hebben over wat welke school biedt. 
• Het is jammer dat er vaak maar 1 school mogelijk is. Het is meestal niet de school van eerste keuze. 
• Ik ben op zoek naar een platform waar informatie te halen is over scholen die ervaring hebben met 

leerlingen met extra ondersteuning.
• Zorg voor een doorgaande lijn. Nu is het echt een overstap. 
• Het belangrijkste is dat je kind de school bezoekt en de sfeer kan proeven en voelen. Daarnaast is het fijn 

als de basisschool afweet wat middelbare scholen aan ondersteuning kunnen bieden. 
• Betrek ouders bij de overgang naar VO. Het is nu niet meer dan een overdracht tussen de scholen over de 

leerling maar niet met de leerling en ouders.
• Dat een ouder niet alle organisatie hoort te doen en er meer support is voor het zoeken naar een plek voor 

een kind met complexe zorgbehoefte 
• Er is veel onwetendheid bij de scholen. Er is behoefte aan meer kennis. 
• Neem ouders zorgen en niet de regie uit handen. De zorg thuis is vaak al vermoeiend genoeg. Soms kun je 

door de bomen het bos niet meer zien .



40% van de mbo-
studenten heeft
een of meerdere

beperkingen
(JOBmonitor

2018)



Wet gelijke behandeling (Wgbh/cz)
• Doeltreffende aanpassingen 

• Geen onevenredige belasting 

• Geen verlaging kwaliteit onderwijs 

• Ten minste onderzoek doen

Schriftelijke afspraken over doeltreffende 
ondersteuning en verplichte jaarlijkse evaluatie



In geval van ondersteuningsbehoefte

• Keuze voor een opleiding

• Overstap: warme overdracht zeer gewenst 

• Directe start / voortzetting extra ondersteuning 

• Naar behoefte ondersteuning van docenten / slb’er 
door bijv. 2e lijns begeleiding 

• Eventuele extra ondersteuning BPV



Rol ouders bij overgang MBO
• Uit de evaluatie van passend onderwijs in het mbo (Eimers en Kennis, 2019) blijkt dat 

de betrokkenheid van ouders van studenten met een ondersteuningsbehoefte over het 
algemeen groot is.

• Uit onderzoek blijkt dat de rol van de ouders cruciaal is als het gaat om het succesvol 
verloop van de studieloopbaan (Blondal & Adalbjarnardottir, 2009). 

• Ook dat het een positief effect heeft op de leerprestaties en bijdraagt aan het 
terugdringen van voortijdig schooluitval (WRR, 2009). 

• Ouderbetrokkenheid is niet alleen belangrijk bij het kiezen van de juiste opleiding, de 
motivatie om (verder) te studeren komt voor een groot deel voort uit de normen en 
waarden die een student overgedragen krijgt van zijn ouders. (Esch e.a., 2011). 

• Studenten worden er dus beter van als hun ouders op de hoogte zijn van het verloop 
van hun opleiding én stage, zodat ze hen kunnen motiveren om hun best te doen en vol 
te houden.



Jullie ervaringen?
Hoe gaat de overstap naar het MBO?

Worden alle leerlingen toegelaten?

Hoe ziet de overdracht eruit?

Wat is rol van ouders bij keuze en overgang?

Hoe kunnen we de informatie en ondersteuning verbeteren? 
En hoe? 



www.oudersenonderwijs.nl

Voor mbo

patrick.woudstra@oudersenonderwijs.nl

Voor passend onderwijs
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