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Geachte wethouder Onderwijs, 

 

Ook dit jaar bereiden ongeveer 180.000 leerlingen zich voor op de overgang van 

de basisschool naar de middelbare school in een bijzondere situatie. COVID-19 

heeft een grote weerslag op de continuïteit van het onderwijs, ondanks de 

tomeloze inzet van leraren, schoolleiders, ouders en ondersteunend personeel. De 

leerlingen die in 2021 de overstap maken, hebben zowel in groep 7 als groep 8 te 

maken gehad met een periode van fysieke schoolsluiting en afstandsonderwijs. Er 

zijn terechte zorgen over oplopende leerachterstanden, en toenemende 

kansenongelijkheid. Waar mogelijk wil ik er alles aan doen om dit te voorkomen, 

achterstanden terug te dringen en er zorg voor te dragen dat alle leerlingen de 

kans krijgen om hun potentieel te ontwikkelen. Daarvoor geef ik met 

verschillende belanghebbenden een Nationaal Programma Onderwijs na Corona 

vorm. In de verdere ontwikkeling van dit programma wil ik de kennis van 

gemeenten goed benutten, omdat een goede aansluiting bij de lokale situatie en 

door u gesignaleerde knelpunten van belang zal zijn. Meer dan ooit is kansrijke 

schooladvisering en kansrijke instroom in het voortgezet onderwijs wenselijk, en 

daarbij kan ik uw hulp goed gebruiken. Met deze brief informeer ik u over wat er 

al gebeurt om een kansrijke overgang voor leerlingen van het primair naar het 

voortgezet onderwijs te bevorderen, vraag ik uw inzet om dit waar mogelijk te 

ondersteunen, en schets ik handelingsperspectief hiertoe. Begin februari hebben 

scholen in het funderend onderwijs hierover eveneens een brief ontvangen. 

 

De eindtoets en kansrijke advisering 

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de eindtoets dit schooljaar door kan 

gaan, met als doel om leerlingen, leraren en ouders een objectief tweede gegeven 

te bieden naast het schooladvies. Het wegvallen van de eindtoets heeft vorig jaar 

geleid tot gemiddeld genomen lagere schooladviezen en een lagere plaatsing van 

leerlingen in het vo; dit gold specifiek voor leerlingen uit meer kwetsbare 

omgevingen.1 Ik zet er dus op in dat de eindtoets dit jaar doorgang vindt.  

 

                                                
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/10/bijlage-1-rapport-
wegvallen-eindtoets  
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Onze referentie 

  

 

Dit jaar wordt in de normering van de eindtoets rekening gehouden met 

eventueel opgelopen achterstanden als gevolg van de scholensluiting door de 

coronacrisis vorig jaar en dit jaar. Leerlingen krijgen daarmee een toetsadvies 

voor het vervolgonderwijs dat past bij hun potentie, ook wanneer een leerling op 

het moment van afname nog niet over de daarbij behorende absolute kennis 

beschikt. Met behulp van scores op de referentieniveaus krijgen scholen nog wel 

inzicht in waar leerlingen staan op het moment dat de eindtoets wordt 

afgenomen.  

 

Ook met het doorgaan van de eindtoets is kansrijke advisering bij het uitbrengen 

van het schooladvies nog belangrijker is dan anders. Dit vergt inzet van 

basisscholen; met u en andere partners wil ik ze hierin steunen waar mogelijk.  

 

Met de PO-Raad, de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) en 

beroepsvereniging het Lerarencollectief ben ik een communicatiecampagne 

gestart om dit belang te onderstrepen bij onderwijsprofessionals. Gezamenlijk 

wijzen we op hulp en ondersteuning die beschikbaar is. De ontwikkelde 

Handreiking schooladvisering kan scholen helpen bij het vormgeven van hun 

schooladviseringsproces. Naast de regels en voorschriften gaat deze handreiking 

in op alle aspecten van het schooladvies: 
 aandacht voor kansengelijkheid bij de overgang van po naar vo;  
 informatiebronnen en afwegingen bij het schooladvies; 
 de rol van verwachtingen op de resultaten en ontwikkeling van leerlingen; 
 hoe leerlingen en ouders goed te betrekken bij het schooladvies; 
 een effectieve en duurzame samenwerking met het voortgezet onderwijs. 

Het Lerarencollectief heeft zogeheten ‘tutorials’ gemaakt op basis van de 

handreiking, met tips en goede voorbeelden. Hierin is ook expliciet aandacht voor 

schooladvisering in coronatijd. Ik vraag u waar mogelijk de handreiking en deze 

tutorials onder de aandacht te brengen bij schoolbesturen bij u in de gemeente, 

zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan kansrijke advisering, ook in deze 

periode. 

 

Ruimte geven in het vo en kansrijk plaatsen  

Met het oog op een soepele overgang heb ik scholen in het voortgezet onderwijs 

gevraagd om extra in te zetten op heterogene en verlengde brugklassen, zodat 

leerlingen in de komende jaren voldoende ruimte krijgen het onderwijsniveau te 

gaan volgen dat recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden. Via de Brede 

brugklasmonitor van DUO kunnen gemeenten kijken hoe het gesteld is met het 

aanbod van heterogene en verlengde brugklassen in hun regio en hierover met 

uw schoolbesturen het gesprek aangaan. 

 

Ik vind het belangrijk om te onderstrepen dat het kansrijk plaatsen van leerlingen 

in de brugklas ten opzichte van het initiële advies van de basisschool géén 

negatief effect heeft op de door de Inspectie van het onderwijs gehanteerde 

kwaliteitsindicator ‘onderbouwrendement’. Als een leerling die van de basisschool 

een dubbeladvies heeft gekregen in het voortgezet onderwijs het hoogste niveau 

van zijn of haar advies behaalt, telt dat positief mee in de beoordeling van de 

resultaten van de middelbare school.2 Blijkt de leerling in leerjaar 3 toch beter op 

zijn of haar plek op het laagste niveau van het advies, dan telt dat niet mee in de 

beoordeling van de school. Dit geldt eveneens voor een leerling die in de brugklas  

                                                
2 Met de termen ‘hoog’ en ‘laag’ wordt aangesloten bij het algemene taalgebruik en wordt 
geen waardeoordeel uitgesproken. Waar het om gaat is dat leerlingen op het voor hen 
meest passende niveau onderwijs kunnen volgen. Hoge verwachtingen zijn van belang. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/10/12/handreiking-schooladvisering
https://www.youtube.com/watch?v=9WbVxftflD8
https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/dashboards/aanbod-brugklassen-vo.jsp
https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/dashboards/aanbod-brugklassen-vo.jsp


t, 

hoger wordt geplaatst dan het niveau van het schooladvies. Als achteraf blijkt dat 
dergelijke kansrijke plaatsing, ondanks alle inspanningen van de school en de 
leerling, niet volledig waargemaakt kon worden - wat overigens meestal wel blijkt 
te lukken - dan heeft dat Been negatieve gevolgen voor de resultaatbeoordeling 
door de inspectie. Ik wil u dan ook meegeven om bij vo-scholen aandacht te 
vragen voor kansrijk en ambitieus plaatsen. 
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Samenwerking tussen po, vo en gemeente voor kansrijke doorstroom  
Bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is een goede 
informatieoverdracht tussen scholen in het primair en voortgezet onderwijs van 
groot belang. Veel gemeenten faciliteren hiervoor samenwerking tussen de twee 
sectoren, bijvoorbeeld door het organiseren van een warme overdracht en/of 
reflectiemomenten tussen scholen wanneer leerlingen de overstap hebben 
gemaakt. Door de beperkingen vanwege corona zullen hiervoor andere 
mogelijkheden moeten worden gezocht, maar ik zie dat er mooie initiatieven 
oppoppen, bijvoorbeeld in de vorm van digitale uitwisselingsbijeenkomsten. Ik 
juich dit van harte toe, en vraag gemeenten hier mee door te gaan, en dit waar 
nodig te intensiveren. 

Tot slot  
Deze periode vraagt veel; van het onderwijs, maar zeker ook van u. Toch vraag ik 
u om scholen waar mogelijk te ondersteunen en te informeren om een ervoor te 
zorgen dat onze leerlingen zoveel mogelijk kansen krijgen. Met een nauwe 
samenwerking, waarin we de potentie van leerlingen voor ogen houden, dragen 
we eraan bij dat de leerlingen die nu in groep 8 zitten, straks het onderwijs 
volgen dat 	t bes e past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. 

~j•~:asis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 
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