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Waarvoor is deze workshop bedoeld?

‘Gezamenlijk betrokken bij de overgang van PO naar VO’

Wat is de bedoeling van de samenwerking tussen ouders en school in de overgang van PO 
naar VO?

1. Dat het kind een veilige start kan maken op de nieuwe school

2. Dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind

Hoe draag je daaraan bij?

Doorgaande lijn



Stelling

De samenwerking met ouders rondom 
de overgang van PO naar VO begint in groep 1 van de 
basisschool



Hoe werkt dat,
verschillende perspectieven?



Samenwerken met ouders in de overgang van 
PO naar VO

Brainstorm

Wat is het belang van samenwerken met ouders in de overgang 
van PO naar VO? Wat levert het op?



Samenwerken met ouders in de overgang van 
PO naar VO

Brainstorm

Welke belemmeringen staan de samenwerking met ouders in de 
weg tijdens deze overgangsfase? Wat maakt het moeilijk?



Wat is educatief partnerschap

Vijf stappen voor educatief partnerschap:
1. Het kennen van de thuisomgeving van alle leerlingen; 
2. Het op orde hebben van de organisatie van het contact tussen school en 

ouders;
3. Het realiseren van een wederkerige relatie tussen school en ouders; 
4. Het realiseren van pedagogische samenwerking rond de ontwikkeling van 

kinderen; 
5. Het op maat faciliteren van ouders in risicosituaties in de samenwerking 

met school.

*Deze stappen zijn gebaseerd op inzichten van Mariëtte Lusse en Martine van 
der Pluijm van het lectoraat Samenwerken met ouders, Hogeschool Rotterdam.



Type ondersteuning van ouders

- Pedagogisch: interesse tonen, vertrouwen hebben, bemoedigen, autonomie 
stimuleren; 

- Ontwikkelingsstimulerend en leerondersteunend: op een informele wijze 
praten, samen spelen en (voor)lezen, de wereld helpen vergroten en het 
helpen structureren van de schooldag;

- Loopbaanondersteunend: hoge verwachtingen hebben, klankbord zijn voor 
interesses, toekomstplannen en (school)loopbaankeuzes.



Dynamische driehoek



Dynamische driehoek



Stelling

Ouders hebben een onrealistisch beeld over
de mogelijkheden van hun kind, waardoor ze een 
te hoog schooladvies willen voor hun kind



Dynamische driehoek

Doorgaande lijn



Het is maar hoe je het bekijkt



Het is maar hoe je het bekijkt

Bespreek kort na in twee- of drietallen:

• Wat is je opgevallen?
• Wat is je duidelijk geworden?



Het is maar hoe je het bekijkt

Toeschouwer
• Hoe heeft deze overstap bijgedragen aan een veilige landing 

voor de leerling in het VO?
• Hoe heeft de overstap bijgedragen aan de ontwikkeling van 

de leerling?
• Welke kansen zie jij om de overstap voor deze leerling te 

verbeteren?
• Welke tip heb jij voor jezelf?



De kracht van vertrouwen
Aristoteles



Waar en hoe komen de perspectieven samen?



Gezamenlijke betrokkenheid –
een zachte landing voor elke leerling

06-41807926
marjanveenstra@hotmail.com


