
Doorstroom en schoolloopbaan

Themaonderzoek



Themaonderzoeken zijn onderdeel van een groter geheel

- Om te voldoen aan de verplichting van 4 jaarlijks bezoek

- Om informatie op te halen voor het stelsel van het onderwijs

- Om een stimulerend gesprek te voeren met scholen

Geen waardeoordeel, inspectie geeft wel mening over wat ze horen, hangt ook wel af van

de inspecteur als persoon. Geen rapportage. Telt als 4-jaarlijks bezoek. Resultaten te lezen

als geheel in Staat van het Onderwijs (online presentatie hoofdlijnen en publicatie 14 april)

Waarom themaonderzoeken?



Doorstroom en schoolloopbaan 

Themaonderzoek in kader

OP8 Toetsing en afsluiting 

Alle leerlingen (behoudens wettelijke 

uitzonderingen) in leerjaar 8 maken 

een eindtoets. Alle leerlingen krijgen een 

advies voor het vervolgonderwijs. 

De school hanteert hierbij een zorgvuldige 

procedure (wettelijke basis) 

OR3 Vervolgsucces 

De bestemming van de leerlingen na het verlaten 

van de school is bekend en voldoet ten minste 

aan de verwachtingen van de school (eigen aspect van kwaliteit)



Meerdere onderwerpen kwamen aan bod 

Leerlingpopulatie: trends ontdekken in je  
schooladviezen

Kansrijk adviseren: betekenis en rol 
eindtoets, heroverwegen, bijstellen.

Adviesprocedure: knelpunten en 
oplossingen

Actuele casussen besproken 

Opzet themaonderzoek 



Hoe ontwikkelt mijn leerlingpopulatie zich over langere tijd? 

Een tip: maak een overzicht met data uit 

Ultimview dashboard Schooladvies en ga op zoek 

naar trends over meerdere jaren. Hoeveel 

leerlingen hadden een gelijk toetsadvies of 

hoger? Hoeveel leerlingen moest je 

heroverwegen en hoeveel leerlingen werden op 

basis daarvan bijgesteld? Op- en afstroom is een 

belangrijk gegeven in deze hele procedure. Kan 

leiden tot dit overzicht (format beschikbaar) per 

school, maar ook voor de gehele stichting:

Leerlingpopulatie: trends ontdekken 



Wat is dat? 

Kansrijk schooladvies 

Een kansrijk schooladvies is gebaseerd op een breed en 

onderbouwd inzicht over de ontwikkeling van de leerling. 

Het dient een optimistische inschatting te zijn van wat 

leerlingen kunnen bereiken waarbinnen leerlingen en 

ouders worden gezien als belangrijke partner. Een 

belangrijke voorwaarde van een kansrijk schooladvies is 

kennis van en samenwerking met het VO (bron: SLO 

handreiking schooladvies). 



Belangrijke kansvergroter voor leerlingen

De eindtoetsadviezen zijn vanaf 2019 5 meervoudig en 1 

enkelvoudig (VWO). 

Bij een hoger eindtoetsadvies (zie UV dashboard 

Schooladvies) dien je het schooladvies te heroverwegen. 

Besluit je niet bij te stellen? Leg dit dan vast in het

leerlingdossier. 

Rol eindtoets



Wat houdt dit in? 

Wanneer start je de procedure? 

Welke informatie is voorhanden?

Welke gesprekken vinden plaats?

Welke criteria hanteer je? 

Hoe organiseer je tegenspraak en met wie? 

Hoe kunnen ouders bezwaar indienen?

Adviesprocedure 

We werken bovenschools aan een gezamenlijke basis voor de adviesprocedure 
met ruimte voor eigen aspecten van kwaliteit op schoolniveau. 



Kijk vooruit en houd opties open. 

Betrek ouder en kind op tijd.

Neem het op in je schoolgids. 

Betrouwbaarheid schooladvies is laag als een kind jong is, adviseer optimistisch 

en vanuit potentieel.

Blijf uitdaging bieden aan àlle kinderen en maak hoger schooladvies mogelijk. 

Zet eindtoets in als kansvergroter, denk aan heroverwegen bij hogere uitslag.

Meer nadruk leggen op evaluatie van je adviesprocedure. 

Investeer in contact met het VO. 

Tips en adviezen  

Enkele tips en adviezen besproken tijdens onderzoek



Enkele getallen binnen 

onze stichting 

Ontwikkeling schooladviezen gt-havo en hoger 



Enkele getallen binnen 

onze stichting 

Ontwikkeling dubbele adviezen 



Waar gaan onze leerlingen heen en om welke aantallen gaat het? 

Vervolgscholen 2020/2021 

Hofleverancier aan:
1. SVOPL Eijkhagen 300
2. LVO Sint Janscollege 110
3. SVOPL Brandenberg 100
4. SVOPL Sintermeerten 93
5. Citaverde 91

SVOPL 805

LVO 431

CITAVERDE 91

Anders 37

Nog onbekend (Werelddelen) 25

Nog geen Vervolgschool ingevoerd 19

MOVARE leerjaar 7 50

MOVARE leerjaar 8 1358

MOVARE nog geen schooladvies lj 8 11

MOVARE totaal 1419



Dank voor jullie aandacht. 


