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IN ROTTERDAM HOGERE AFSTROOM...
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…MAAR OOK HOGERE OPSTROOM
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ACHTERGRONDKENMERKEN DOEN ERTOE 

- In het advies

- Maar ook bij opstroom en afstroom

- Dit is zowel in Rotterdam als NL het geval

→ Discussie over kansengelijkheid



ADVIES & ACHTERGROND

Kenmerk R’dam NL

Score eindtoets +++ +++

Hoog inkomen huishouden +++ +++

Opleiding moeder +++ +++

Opleiding vader +++ +++

Migratie achtergrond Westers + +

Werkstatus moeder inactief geen +

Gewicht leerling - - - - - -

Minder dan 2 volwassenen - - - - -

Laag inkomen huishouden geen - -

Geslacht = vrouw - -

Aantal kinderen huishouden nihil -

Werkstatus vader uitkering geen -

Migratie achtergrond Niet-Westers nihil nihil



OPSTROOM VO3 & ACHTERGROND 
Kenmerk R’dam NL

Score eindtoets +++ +++

Geslacht = vrouw ++ ++

Migratie achtergrond Niet-Westers ++ ++

Migratie achtergrond Westers ++ ++

Hoog inkomen huishouden ++ ++

Opleiding vader ++ ++

Opleiding moeder + ++

Werkstatus moeder inactief geen +

VO-Advies - - - - - -

Minder dan 2 volwassenen - - - - -

Aantal kinderen huishouden nihil - -

Laag inkomen huishouden geen - -

Werkstatus vader uitkering geen geen

Gewicht leerling geen geen



WAT WETEN WE UIT EERDER ONDERZOEK?

❖Zorg voor goede communicatie tussen po en vo om de transitie zo goed mogelijk 
te laten verlopen (Coffey, 2013; Van Rens et al., 2018)

❖Richt je op de uitwisseling van informatie tussen leerkrachten in het po en vo 
(Green, 1997)

❖Zorg voor een terugkoppeling van schoolloopbanen in het vo naar po-scholen 
om inzicht te verkrijgen in de accuraatheid van afgegeven schooladviezen (Kopershoek
et al., 1997)

❖Heb in PLG’s aandacht voor het actief samenwerken, het voeren van de 
professionele dialoog en een duidelijke doelstelling (Lomos et al., 2011)

❖Maak impliciete aanwezige kennis expliciet (Nonaka & Takeuchi, 1995; Hildreth et al., 2000; Fullan, 2001)

❖Reflecteer bij  kennisdeling op het handelen van leraren, waar de systematische 
analyse van gegevens (bijv. testresultaten) onderdeel van uit kan maken (Giles & 
Hargreaves, 2006)



ONS ONDERZOEK

(Hoe) kunnen we adviezen en plaatsing beïnvloeden met als doel het
vergroten van kansengelijkheid tussen leerlingen van verschillende
achtergronden en het verminderen van op- en afstroom in de eerste drie jaar
VO?

M.b.t. het proces:

a. Beïnvloedt de interventie de manier waarop leraren PO adviseren en
leraren VO plaatsen bij de overgang van PO naar VO?

M.b.t. het effect:

a. Wat is het effect van de interventie op de gegeven adviezen en plaatsing
voor leerlingen met verschillende sociaaleconomische achtergronden?



PLGS: BETER ADVIES EN PLAATSING  

❖ 5 bijeenkomsten, 1 schooljaar

❖ Po én vo vertegenwoordigd in elke PLG

❖ De rol van data in advies en plaatsing

❖ Expliciet: de rol van achtergrondkenmerken 



DILEMMA’S EN KWESTIES

❖ Wat is de inhoud en functie van het advies?

❖ Wat is nu eigenlijk kansrijk adviseren?

❖ Hoe geef je overdracht vorm?

❖ Kennis van po en vo over elkaar (inhoudelijk en didactisch)

❖ Kennis van po over vo-scholen (contacten)



VOORLOPIGE CONCLUSIES
Proces:

❖ Ontmoeting tussen PO en VO was van meerwaarde voor deelnemers

❖ Grote betrokkenheid bij het onderwerp en kansengelijkheid in algemene zin 

❖ Gretigheid om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren 

❖ Open over - en reflectie op - eigen praktijk

❖ Kritische bevraging was nodig vanuit gespreksleiders 

❖ Beperkte voorbereiding, eigen onderzoek en gebruik van literatuur en data 

❖Effecten: Deze kunnen we aan het einde van dit schooljaar onderzoeken. 



EEN WONDER! EEN GEDROOMDE OVERGANG POVO 

In groepjes: 

Hoe ziet het ideale proces van overgang POVO er uit? 

Hoe realiseren we een doorlopende lijn op inhoud, didactiek en 

ondersteuning? 

1. Maak vier groepjes en zoek een flap op

2. Bepaal wie de terugkoppeling verzorgt

3. Verbeeld de gedroomde overgang POVO

4. Schrijf op: welk concreet gedrag laten betrokkenen zien? 

5. Schrijf ook op: wat is de eerste stap om tot dit gedrag te komen?

6. Bedenk een top 3 aan adviezen om plenair terug te geven 



DANK!

Vragen?

- Saskia Klomps: saskia.klomps@stichtingboor.nl

- Sanne van Wetten (projectleider, UM): s.vanwetten@maastrichtuniversit.nl
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