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Het is een grote stap als je kind van de basisschool naar het voort- 
gezet onderwijs gaat. Voor jouw kind, en ook voor jezelf. Welke school 
gaat het worden? Hoe komt het schooladvies eigenlijk tot stand? Wat 
als je vooroordelen of onderadvisering vermoedt? Wat kan je als ouder 
doen voor een passend schooladvies? En wat kan je van de school 
verwachten?

1  WAT DENKT DE MEESTER OF JUF? 
Goed contact met de school en leerkracht is belangrijk vanaf de start van de basis-
school. Ga in gesprek met de leerkracht over het schooladvies. Dat kan al in groep 
6. Spreek verwachtingen uit, zowel die van jouw kind als die van jezelf. Vraag om 
duidelijke uitleg. Hoe denkt de juf of meester over jouw kind? Over de toetsresulta-
ten, maar ook over zijn of haar gedrag op school? Waar kan jouw zoon of dochter 
nog aan werken? Wat kun je als ouder doen? 

2  HOE ZIT HET SCHOOLADVIES IN ELKAAR? 
Op veel basisscholen krijgt jouw zoon of dochter al in groep 7 een voorlopig 
schooladvies. In groep 8 volgt voor 1 maart het definitieve schooladvies. Dit advies 
wordt bepaald door twee professionals van school. Zij kijken naar de toetsresul-
taten én andere kenmerken van de leerling zoals werkhouding, gedrag, motivatie. 
Veel scholen maken gebruik van een leerlingvolgsysteem en hebben een goed 
overzicht van de afgelopen jaren. Na 1 maart kan het schooladvies nog gewijzigd 
worden door een hogere score op de eindtoets.

3  NIET EENS MET HET SCHOOLADVIES?
Als je het niet eens bent met het advies kun je altijd een gesprek aanvragen op 
school. Vertel jouw verhaal en vraag om toelichting van de leerkracht. Kom je er 
met de leerkracht niet uit? Dan kun je ook nog met de intern begeleider in gesprek 
gaan, of daarna met de directeur en het schoolbestuur. Een school is niet verplicht 
om de mening van ouders mee te nemen.
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/toelating-voortgezet-onderwijs-gebaseerd-op-definitief-schooladvies
https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/lessen-rapport-en-examen/toetsen-en-resultaten/leerlingvolgsysteem/


4  NAAR WELKE SCHOOL? 
Praktijk, Kader, TL, HAVO of VWO? Het Nederlandse schoolsysteem is erg complex. 
Wat betekent een bepaalde richting? Wat kun je eigenlijk met TL?  Wat is het 
verschil tussen een enkelvoudige en een gemengde brugklas? Wat betekent een 
meerjarige brugklas? Op de website Ouders&Onderwijs is veel informatie te vinden. 

5  IN GESPREK MET ZOON OF DOCHTER
Ga in gesprek met zoon of dochter. Waar liggen zijn of haar interesses? Naar welke 
school zou hij of zij graag willen? Bezoek in groep 7 al een open dag van een mid-
delbare school. Een goede voorbereiding voor leerling en ouder. Welke school past 
goed bij jouw zoon of dochter? Waar voelt hij of zij zich goed? Wat is belangrijk 
voor jou als ouder? 

6  BANG VOOR ONDERADVISERING?
Ben je– misschien uit eigen ervaringen – bang voor onderadvisering of vooroorde-
len?  Maak ook dit bespreekbaar met de leerkracht. Vertel wat je thuis ziet van uw 
zoon of dochter. Ook deze informatie is belangrijk voor de leerkracht om een goed 
beeld te vormen van jouw zoon of dochter en een passend advies  
te geven. 

•  Jongens en meisjes behalen gemiddeld bijna een even hoge totaalscore op de 
Centrale Eindtoets. Wanneer gekeken wordt naar de afzonderlijke toetsonderdelen is 
te zien dat meisjes iets beter zijn in taal dan jongens.
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https://www.oudersonderwijs.nl/
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Elke ouder wil het beste voor zijn of haar zoon of dochter. De ver- 
wachtingen zijn soms hooggespannen. Elke onderwijsprofessional 
weet hoe lastig de gesprekken over het schooladvies soms kunnen 
zijn. Ouders kunnen bijvoorbeeld bang zijn voor onderadvisering of 
discriminatie. Vertrouwen, heldere taal en duidelijke verwachtingen  
zijn daarbij cruciaal. 

1  KOMT U OOK VANAVOND NAAR DE OUDERAVOND?
Betrek ouders actief bij de school. Een oproepje in de digitale nieuwsbrief werkt 
misschien niet voor alle ouders. Een whatsapp bericht kan ook een manier zijn om 
ouders actiever bij school te betrekken. Of nodig ouders persoonlijk uit als je ze op 
het schoolplein ziet. Sommige scholen bieden oppas tijdens ouderavonden aan. 
Laat ouders actief deelnemen aan een ouderavond. Zorg voor interactieve werkvor-
men zoals bijvoorbeeld dialoogtafels.

2  INVESTEER IN EEN GOEDE RELATIE
Investeer in een goede relatie, in persoonlijk contact. Koester actieve ouders. Vraag 
waarom een ouder zich niet vaak laat zien op school, misschien is taal de oorzaak 
of een andere praktische belemmering?  Nodig ouders uit om een keer te helpen op 
school, ook als ze de taal nog niet zo goed machtig zijn. 

3  HELDERE VERWACHTINGEN
Wat verwachten ouders van de school? Wat verwacht de school van de ouders? 
Goed om dit gesprek ook bij aanvang van de bovenbouw (nog een keer) te voeren. 
Bespreek ook het verschil tussen cognitieve en sociale vaardigheden en waarom 
ze allebei belangrijk zijn in het schooladvies. Vraag ook hoe ouders hun zoon of 
dochter zien? Maken ze zich zorgen? Wat vindt hun kind zelf?
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4  DE JUISTE INFORMATIE
Het is verstandig om bij het begin van de bovenbouw tijd uit te trekken voor een 
gesprek over het aankomende schooladvies. Het Nederlandse schoolsysteem 
is complex, neem de tijd om het proces van de laatste jaren goed uit te leggen. 
Leg uit wat het verschil is tussen resultaten voor methode-gebonden toetsen en 
resultaten van het leerlingvolgsysteem. Wat betekent een heroverweging na een 
beter gemaakte eindtoets? Wat is het verschil tussen enkelvoudig en meervoudig 
advies?  Wat voor typen brugklassen zijn er? Stel extra oefenmateriaal beschikbaar 
of verwijs naar websites waar kinderen bijvoorbeeld rekenen kunnen oefenen. Geef 
informatie over de open dagen bij middelbare scholen.

5  BESPREEK DE TOEKOMST, MET LEERLINGEN EN OUDERS
Wat wil een leerling graag worden? Waar is hij of zij graag mee bezig? Welk type 
onderwijs past het beste bij hem of haar en waarom? Ouders hebben vaak voor-
oordelen en misverstanden over het vmbo. Introduceer praktische en technische 
beroepen door middel van het uitnodigen van rolmodellen. Zo kan een schilder of 
elektricien met passie vertellen over zijn werk en eigen bedrijf. 

6  DUIDELIJKE TAAL
Niet elke ouder beheerst het Nederlands even goed. Moeilijke woorden zijn boven-
dien voor heel veel mensen een struikelblok. Een boodschap als ‘het gaat goed’ 
kan zoveel betekenen. Maak het concreet met voorbeelden en check of jullie elkaar 
goed hebben begrepen.

7  MAAK ONGEMAK IN HET TEAM BESPREEKBAAR
Ouders met een migratieachtergrond vrezen soms dat hun zoon of dochter van-
wege hun afkomst een lager schooladvies zal krijgen. Bij onderwijsprofessionals is 
de handelingsverlegenheid richting deze ouders soms groot. Dit alles zorgt soms 
voor wrijvingen in de relatie. Bespreek dit soort mechanismen in het team en wees 
ook open in het gesprek met de ouders.  

•  Volgens de Onderwijsinspectie speelt sociaal economische status (SES) een rol bij 
schooladviezen. Als ouders hoog opgeleid zijn, hebben hun kinderen een grotere kans 
op een hoger schooladvies in vergelijking met ouders die laag opgeleid zijn.
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https://www.kis.nl/publicatie/schooladviezen-leerlingen-migratieachtergrond
https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/rapporten/2017/04/12/staat-van-het-onderwijs-2015-2016/Staat+van+het+Onderwijs+geheel.pdf
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