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Aandachtspunten voor de overdracht van primair naar voortgezet onderwijs 
 
 
Er zijn diverse formulieren in omloop voor een goede overdracht van gegevens van het primair naar voortgezet 
onderwijs. Sommige overdrachtsformulieren bieden voldoende informatie, andere zijn te beperkt. Buiten kijf 
staat dat een goed overdrachtsformulier met voldoende relevante informatie slechts een eerste stap is. Van 
veel meer waarde is dat er sprake is van een warme overdracht en dat de overdrachtsgegevens ook 
daadwerkelijk in het voortgezet onderwijs worden gebruikt om afgestemd, gedifferentieerd rekenonderwijs 
vorm te geven. 
 
Scholen in het voortgezet onderwijs hebben behoefte aan de volgende informatie: 

- informatie over de beheersing van de rekenvaardigheden op de leerlijnen. Ook het niveau: 1F en 

1S, 

- toetsgegevens van de bovenbouwgroepen uit het basisonderwijs, 

- toetsgegevens weergegeven op overzichtelijke wijze, bijvoorbeeld in grafiekjes per leerling, 

- informatie over de wijze waarop is gedifferentieerd met individuele leerlingen: pre- of remedial 

teaching, verlengde instructie, begeleide inoefening, automatisering, (didactische) 

reken(werk)gesprekjes, observaties, 

- opmerkelijke contextgegevens, bijvoorbeeld: familieomstandigheden, NT2, etc. 
 
Van belang is dat scholen in het voorgezet onderwijs de aanwezige informatie beter benutten, zoals: 

- alle toetsgegevens van Cito op het gebied van spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en 

rekenen, 

- alle kwalitatieve gegevens uit de warme overdracht. Ook deze kunnen aanleiding geven voor 

extra behoefte aan instructie of begeleiding. 
 
Hoe kan binnen het voortgezet onderwijs optimaal gebruik gemaakt worden van de al aanwezige 
leerlinggevens? 

- Het is van belang de gegevens van individuele leerlingen te collectiveren op groepsniveau: 

individuele gegevens worden dan samengebracht tot klasgegevens. Dit betekent dat de 

brugklasdocenten zich samen buigen over de leerlingen van hun klassen en nagaan wat dit 

betekent voor de instructie op hun vakgebied voor de verschillende groepen binnen hun klas. Uit 

de gegevens blijkt op welke gebieden leerlingen uitblinken of uitvallen en dus meer of minder 

instructie behoeven. De eerste groepsbespreking vindt plaats aan het begin van het schooljaar, 

vóórdat de leerlingen met de lessen beginnen.  

- De gegevens worden gebruikt om al vanaf het begin van het schooljaar gedifferentieerd te werken 

in de klas, zodat er geen tijd verloren gaat. Er is sprake van een preventieve teamaanpak. 

- De gegevens zijn input voor het overleg van vakdocenten over de wijze waarop de 

basisvaardigheden van de basisschool en de tekortkomingen van leerlingen van invloed zijn op hun 

vak. Vanuit het vak kan daarop een antwoord gevonden worden. 
 
Voorwaarden voor een goede overdracht: 

- Een regionale aanpak en een regievoerder is nodig. In verband met het grote aantal toeleverende 

scholen en de eenduidigheid in (digitale) overdracht. 
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- Omslag in denken (met name in het voortgezet onderwijs): van het denken in individuele 

leerlingen naar het denken in groepen. Dit heeft tot gevolg dat docenten niet meer denken in 

‘uitvallers en uitblinkers’, maar in wat zij kunnen doen voor deze uitvallers en uitblinkers binnen 

hun lessen. 

- De bereidheid van alle partijen om het gesprek aan te gaan. Het gaat om zowel het (verticale) 

gesprek tussen primair en voortgezet onderwijs als het (horizontale) gesprek tussen de diverse 

docenten van een klas en het overkoepelende overleg op regionaal- en bestuursniveau. Zie ook 

het artikel Van wát werkt, naar hoe het werkt (Ria Brandt en Pieter Gerrits) in De 

referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk (CPS, 2010) te downloaden via 

http://www.cps.nl/nl/Diensten/Publicaties/Publicaties-Zoeken/Onderzoek.html?pid=OZ-48. 

 

 

Meer weten? Neem contact op met CPS: 

Ria Brandt-Bosman 

e-mail r.brandt@cps.nl  

telefoon (033) 453 43 43 


