
Door de coronacrisis staat het overgangsbeleid (weer) volop in de 
schijnwerpers. In het schooljaar 2019-2020 pasten alle onderzochte 
vo-scholen* het overgangsbeleid aan. Deze factsheet geeft inzicht 
in de aanpassingen die scholen deden. Onderaan vind je 5 tips voor 
het aanpassen van het overgangsbeleid, gebaseerd op de ervaring 
van de onderzochte scholen.

4 GEKOZEN

OVERGANGSBELEID
tijdens de coronacrisis

voorSTRATEGIEËN

Oberon bracht in opdracht van de 
VO-raad in kaart welke strategieën 
scholen gebruikten om met 
zittenblijven en overgaan om te gaan 
in het schooljaar 2019-2020. In 
totaal werkten tien vo-scholen aan 
het kwalitatieve onderzoek mee. De 
onderzoekers spraken met 
schoolleiders en/of mentoren en op 
twee scholen ook met leerlingen. Op 
dit moment is het te vroeg om 
uitspraken te doen over de lange 
termijneffecten van het aangepaste 
beleid. Meer weten? Lees het hele 
onderzoek hier.

Strategie 1
De cijfers tot de schoolsluiting en 
de daarmee gepaard gaande 
overgang naar onderwijs op 
afstand zijn leidend en worden 
aangevuld met gegevens over 
inzet/werkhouding van de 
leerlingen.

Alle onderzochte scholen wilden dat 
leerlingen niet benadeeld zouden worden 
door de grote omschakeling naar 
afstandsonderwijs. Overal werd het 
uitgangspunt: ‘Waar mogelijk gaan alle 
leerlingen over’. Dat vroeg op alle 
onderzochte scholen om een aanpassing 
of aanvulling van het overgangsbeleid.

Waarom het beleid aanpassen?

Strategie 2
Ouders en leerlingen worden 
betrokken bij het overgangsadvies. 

        De aanleiding om de 
werkhouding van de leerling 
te beoordelen was de 
noodzaak om leerlingen in 
beeld te krijgen. Van deze 
beoordelingen hebben we 
uiteindelijk ook 
gebruikgemaakt om tot een 
beslissing over overgaan of 
zittenblijven te komen.

Schoolleider

Strategie 3
De rapport-/overgangsgesprekken 
vinden in kleinere setting plaats 
met alleen direct betrokkenen.

        De eerste prioriteit was 
de dagelijkse praktijk.

Schoolleider

        Wie zijn wij om te beweren dat wij in deze 
periode de wijsheid in pacht hebben om een goede 
beslissing over bevordering te kunnen nemen.

Schoolleider

Strategie 4
De persoonlijke omstandigheden 
van leerlingen en de extra 
ondersteuningsmogelijkheden 
vanuit de school worden 
meegenomen in het 
overgangsadvies.

        Door het onderwijs op 
afstand moesten toetsen 
op een andere manier 
gedaan worden. Toetsen 
waren van een ander 
niveau en je mist toch stof 
door de online lessen.

Leerling
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*Over het onderzoek

1 Zorg voor draagvlak als het overgangsbeleid wordt aangepast. Betrek leraren, leerlingen en ouders bijtijds 
bij de plannen voor het aanpaste beleid.

2 Geef als schoolleiding snel duidelijkheid over het beleid. Zo krijgen docenten de rust en ruimte om zich op 
de implementatie te richten.

3 Haak waar mogelijk aan bij reeds in gang gezette veranderprocessen rondom het overgangsbeleid. Zoals 
het aanpassen van de manier van toetsen en beoordelen of het proces van beslissen over overgaan of 
zittenblijven. Het beleid kan op deze manier sneller aangepast worden.

4 Het aanpassen van de overgangsnormen kan leiden tot een groter verantwoordelijkheidsgevoel bij 
leerlingen, gemotiveerdere leerlingen en betere leerprestaties. Dit is echter geen garantie. Houd daarom 
zicht op de leerprestaties van leerlingen.

5 Stimuleer leraren rekening te houden met verschillende niveaus en behoeften van leerlingen in de klas. 
Aangepast overgangsbeleid betekent vaak dat er meer maatwerk in de klas nodig is.

hier

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/193/original/Themaonderzoek_Voortgezet_Leren_-_Zittenblijven_2020.pdf?1615296905

