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Samenvatting
Middels dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag onderzocht: Op welke manier wordt
een basisschoolleerling in (de omgeving van) Tilburg ondersteund in zijn keuze voor het
Theresialyceum door zowel de basisschool als het Theresialyceum? Door middel van
vragenlijsten en documentonderzoek, uitgezet bij basisscholen en het Theresialyceum, zijn
er antwoorden gevonden. Voorlichters van het Theresialyceum (N=6) bestempelen de
volgende kenmerken als meest belangrijk: sfeer, 3-jarige brugperiode, sociaal-emotioneel
klimaat, leerlingzorg en –begeleiding, doorstroommogelijkheden binnen de niveaus en het
hoogbegaafdheidstraject. Basisscholen (N=68) hebben weinig kennis over de belangrijkste
kenmerken van het Theresialyceum. Daarnaast is er nauwelijks contact tussen de
basisscholen en het Theresialyceum over deze kenmerken. In de documenten van het
Theresialyceum (N=3) wordt aan bijna alle kenmerken aandacht gegeven, echter moeten
deze wel op verschillende plekken gezocht worden. Leerkrachten groep 8 (N=35) geven aan
in de klas veel aandacht te besteden aan de schoolkeuze, echter blijkt dit vooral in het
algemeen te zijn. Specifieke aandacht voor het Theresialyceum komt alleen voor op verzoek
van de leerlingen. Aanbevelingen voor het Theresialyceum zijn; contact tussen basisscholen
en het Theresialyceum versterken om de belangrijke kenmerken onder de aandacht te
kunnen brengen. Daarnaast is het advies om één voorlichtingsdocument te ontwikkelen,
waarin op z’n minst alle belangrijke kenmerken voorkomen. Basisscholen wordt geadviseerd
om de voorlichting over de afzonderlijke vo-scholen, met hun specifieke kenmerken, te
verbeteren. Dit alles vormt een beschrijving van de huidige stand van zaken, waarbij een
vervolgonderzoek kan bijdragen aan de verbetering van deze stand van zaken.
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Inleiding
Dit is een praktijkonderzoek in het kader van Academische Opleidingsscholen MiddenBrabant (AOS-MB). AOS-MB biedt, in samenwerking met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
en de Tilburg University (TiU), docenten van voortgezet onderwijs (vo) scholen de
mogelijkheid praktijkonderzoek te doen in de eigen onderwijscontext. Waarbij gewerkt
wordt vanuit het handboek: Praktijkonderzoek in de school (van der Donk & van Lanen,
2016) Dit onderzoek vindt plaats op het Theresialyceum in Tilburg, een school voor havo,
atheneum en gymnasium.
Afgelopen jaren blijkt het rendement van klas 1 op het Theresialyceum onder de maat te
zijn. Na klas 1 is er een grote stroom van leerlingen die naar een school met een lager niveau
gaat, dit noemen we verstromen. In 2017 is er besloten dat leerlingen op het
Theresialyceum niet meer mogen doubleren in klas 1. Deze regel is met ingang van
schooljaar 2017-2018 doorgevoerd. De leerlingen die klas 1 op het Theresialyceum niet
succesvol afronden, moeten dus verstromen. De wens van de schoolleiding van het
Theresialyceum is om het rendement te verhogen. Een verhoogd rendement van klas 1,
betekent een lager aantal verstromers.
Een eerste aanzet tot interne oplossingen voor dit probleem is onder andere de opzet van
Samen 1 geweest. Samen 1 is een commissie bestaande uit: vakdocenten, mentoren en de
afdelingsleider en jaarlaagcoördinator. Zij hebben een missie en visie voor klas 1 opgesteld.
Deze missie en visie geven richting aan de zaken die aan de orde komen in klas 1. Vanuit hier
wordt er gekeken naar de kind-specifieke factoren en de ondersteuning die er op het
Theresialyceum in klas 1 geboden kan worden om bij te dragen aan een positief
welbevinden en een succesvol eerste leerjaar in het voortgezet onderwijs.
Een actie die de commissie uitvoert is het opstellen van een ‘risico-lijst’. Op deze lijst staan
alle leerlingen uit klas 1. Door zowel belemmerende als stimulerende factoren weer te
geven, probeert men zo snel mogelijk een totaaloverzicht van alle leerlingen te krijgen. Er
kan snel gezien worden welke leerlingen tot de risico-leerlingen behoren. Deze lijst wordt
gedurende het jaar steeds aangevuld. Het is de bedoeling dat deze lijst rond de kerst een
duidelijk overzicht geeft van de leerlingen in klas 1. Om vanuit daar door middel van
passende begeleiding in te spelen op de mogelijke kansen en belemmeringen. Uit ervaringen
van afgelopen jaren is bekend dat de leerlingen die rond kerst als risico-leerling vermeld
staan, het aan het eind van het schooljaar meestal niet hebben gered. Deze leerlingen raken
gedurende het jaar gedemotiveerd en verliezen daarbij vaak ook hun zelfvertrouwen. Samen
1 vindt het erg belangrijk dat een leerling op de juiste plek zit en dat dit bijdraagt aan een
positief welbevinden van de leerling. Helaas blijkt dit dus niet bij alle leerlingen zo te zijn.
Vakdocenten herkennen dit en geven aan met de handen in het haar te zitten omtrent
differentiëren in de klas. Veel verschillende leerlingen hebben op verschillende manieren
aandacht en/of uitleg nodig, maar docenten krijgen dit niet meer in hun gewone les
geregeld. Samen 1 heeft afgelopen jaren geconstateerd dat er een grote verscheidenheid
aan leerlingen binnenkomt op het Theresialyceum. Het lijkt erop dat met name de risicoleerlingen niet op hun plek te zitten op het Theresialyceum.
Afgelopen jaren is er dus vooral intern gekeken naar de leerlingen, de behoeften van
leerlingen en hoe daarop ingespeeld kan worden in klas 1 op het Theresialyceum. Omdat de
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verscheidenheid de laatste jaren bij de leerlingen die binnenkomen steeds groter is
geworden, richt dit onderzoek zich op die instroom van de leerlingen vanuit de basisscholen.
Leerlingen krijgen op de basisschool een advies. Dit advies geeft een niveau aan. Op basis
van dit niveau hebben leerlingen de keus uit verschillende scholen in het Voortgezet
Onderwijs. Als vo-school heeft het Theresialyceum te weinig inzicht in de manier waarop een
basisschoolleerling de schoolkeuze maakt. Welke aspecten spelen hierin een rol en hoe
wordt de leerling hierin begeleid door de verschillende basisscholen. Ook is de voorlichting
vanuit de de vo-school een begeleiding die leerlingen geboden wordt bij het maken van de
schoolkeuze. Waarom kiest een leerling voor het Theresialyceum? En hoe worden deze
leerlingen begeleid richting deze keuze?
De schoolleiding wil graag de aansluiting tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
verbeteren. Daarnaast denkt zij dat het versterken van de contacten met basisscholen een
positieve bijdrage kan leveren. Het doel van dit onderzoek is een beschrijving creëren van de
huidige situatie omtrent de begeleiding van de schoolkeuze. Door zowel de basisscholen als
het Theresialyceum hierin te betrekken, ontstaat er vanzelf contact. Wanneer de
beschrijving helder is, kan er in een vervolgonderzoek gekeken worden naar specifieke
verbeterpunten. Vandaar dat dit onderzoek zich richt op het in kaart brengen van de huidige
situatie.
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Hoofdstuk 1. Theoretisch kader
1.1 ONDERWIJSCONTEXT
Een kind start de schoolloopbaan op vijfjarige leeftijd. Vanaf dat moment is het kind
leerplichtig en moet het ingeschreven staan op een school voor primair onderwijs (po-school).
Dit staat beschreven in de Leerplichtwet (Leerplichtwet 1969, 1968). Een leerling doorloopt
het gehele basisonderwijs en verlaat rond twaalfjarige leeftijd de po-school. Middels een
schooladvies van de basisschool, kiest de leerling een school voor voortgezet onderwijs (voschool).
Het schoolsysteem binnen het voortgezet onderwijs (vo) in Nederland is sterk gesegmenteerd.
Zo zijn er verschillende niveaus in het vo, namelijk; voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
(vwo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en vier leerwegen binnen het
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Wanneer er speciale behoeftes zijn, kan
een leerling de schoolloopbaan, na de basisschool, vervolgen in het praktijkonderwijs of het
voortgezet speciaal onderwijs (vso). Door dit gesegmenteerde systeem wordt de
schoolloopbaan van leerlingen in sterke mate bepaald door het instroomniveau bij de
overstap van po naar vo (Korpershoek, et al., 2016). Instromen kan ook in een gemengde
brugklas, waarbij twee niveaus worden aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld een vmbo-t/havobrugklas of een havo/vwo-brugklas zijn. In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) staat
beschreven dat op- en afstroom, binnen de verschillende niveaus, in de eerste twee leerjaren
van het vo mogelijk moet zijn (Korpershoek, et al., 2016).

1.2 OVERGANG PO-VO
De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor leerlingen een belangrijk
en onvermijdelijk moment in de schoolloopbaan. In figuur 1 is een model (Bosch, Konermann,
de Wit, Rutten, & Amsing, 2008) weergegeven, waarin de verschillende opvoedmilieus staan
weergegeven. In het tweede opvoedmilieu vind je de transitiemomenten binnen de
schoolloopbaan van een leerling in Nederland.

Figuur 1. Opvoedmilieus en transitiemomenten onderwijs
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In Nederland fungeren het po en vo als redelijk gescheiden systemen waarin veel verschillen
voorkomen. Bijvoorbeeld op het gebied van pedagogische-didactische werkwijze en de
grootte van de organisatie (organisatorisch), maar ook de veranderende relaties met
leerkrachten (sociaal) (Verbeek, van Eck, Glaudé, Ledoux, & Voncken, 2005).
Men spreekt van het anticiperend vermogen van de po-school en het adaptief vermogen van
de vo-school. Daarnaast hoopt de maatschappij door de overgang een zo’n optimaal
mogelijke ontwikkeling van talenten in combinatie met een hoge systeemeffectiviteit te
creëren (Bosch, Konermann, de Wit, Rutten, & Amsing, 2008).
De overgangen in het huidige onderwijssysteem worden gezien als statische overgangen
(Bosch, Konermann, de Wit, Rutten, & Amsing, 2008). Dit betekent dat er van leerlingen
wordt verwacht dat ze zich aanpassen aan het volgende systeem. De systemen blijven zoals
ze zijn, de leerling past zich aan. We spreken van dynamische overgangen wanneer de
systemen zich ook aanpassen aan de leerling. Doordat systemen dit nog weinig doen,
ontstaan er problemen in de aansluiting. Doordat leerlingen problemen ervaren in de
aansluiting tussen po en vo wordt het verloop van de onderwijsloopbaan minder soepel. Er
zijn twee elementen die samen de aansluitingsproblematiek dekken: de veranderingen die
optreden bij de overgang en de determinatiekwestie bij de keuze (‘een verkeerde keuze’)
voor het vo (Verbeek, van Eck, Glaudé, Ledoux, & Voncken, 2005). Andere, minder onder de
aandacht zijnde elementen, die problematisch zijn tijdens de overgang, zijn; aansluiting in
leerstof, pedagogische/didactische aansluiting, de informatieoverdracht voldoet niet en het
gebrek aan sociaal-emotionele opvang (Inspectie van het Onderwijs, 2007).
Er zijn verschillende factoren en systemen van invloed op de overgang van po naar vo
(Korpershoek, et al., 2016) (Bosch, Konermann, de Wit, Rutten, & Amsing, 2008). Door
verschillende factoren te bekijken krijgen we meer inzicht in de overgang. Wanneer er meer
inzicht is, kan er ook gewerkt worden aan de problematieken die zich voordoen tijdens zo’n
overgang.
Factoren uit de omgeving
Doordat het ministerie en de gemeente bepaalde afspraken maken over de overgang, zullen
deze factoren nader beschreven worden. De schoolsystemen zijn namelijk afhankelijk van
deze factoren:
- Het nationale onderwijsbeleid en de beleidsruimte die wel/niet aanwezig is
- Provinciale/gemeentelijke afspraken over overgangen en aansluitingen, vanuit
samenwerkingsverbanden of gemeenten
- Beschikbaarheid van bepaalde schooltypen in de omgeving
Gegevens van de Inspectie laten ook zien dat het lastig is om de po-vo overgang goed af te
stemmen met de verschillende partijen. Voortgezet onderwijs-scholen krijgen leerlingen
binnen van veel verschillende basisscholen, waarbij elke school zijn eigen beleid en
autonomie heeft (Inspectie van het Onderwijs, 2007). Om de samenwerking rondom de
overgang zo goed mogelijk te laten verlopen, ontstaan er steeds meer
samenwerkingsverbanden po-vo.
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De redenen voor het ontstaan van deze netwerken zijn (Verbeek, van Eck, Glaudé, Ledoux, &
Voncken, 2005):
- De invoering van het VMBO met haar verschillende leerwegen, omdat hier veel
onduidelijkheid over heerst, proberen scholen onderling met elkaar afspraken te
maken.
- Toenemende nadruk op rendement in het onderwijs vanuit de Inspectie van het
Onderwijs.
- Ouders krijgen steeds meer invloed op de schoolkeuze van hun kind. Ouders hebben
vaak een mening over de schoolloopbaan van hun kind en zien hun kind graag naar
de school gaan van hun wens. Deze opvattingen hoeven niet altijd aan te sluiten bij
de capaciteiten van het kind of bij de keuze van het kind (Woolfolk & Perry, 2012).
- PO- en VO-scholen zijn steeds meer gewend aan samenwerkingsverbanden binnen
de eigen sector.
Deze samenwerkingsverbanden houden zich bezig met afspraken over advisering, toelating
en gegevensuitwisseling van leerlingen (Verbeek, van Eck, Glaudé, Ledoux, & Voncken,
2005). Zij hebben als doel: de leerling en zijn/haar ouders goed begeleiden naar een
passende schoolkeuze en via gegevensuitwisseling met het vo, zowel over prestaties als over
sociaal-emotionele ontwikkeling informatie delen om ervoor te zorgen dat leerlingen in het
vo de begeleiding en het onderwijsaanbod krijgen die passen bij hun behoeften. Het effect
daarvan zou moeten zijn dat leerlingen minder vaak een verkeerde schoolkeuze maken en
minder vaak uitvallen of afstromen in het voortgezet onderwijs (Driessen, et al., 2005).
Zo is ook het samenwerkingsverband POVO-013 ontstaan. Dit is het samenwerkingsverband
tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs in de regio Tilburg. Zij houdt zich bezig
met de afspraken die betrekking hebben op de overstap (povo-013, 2005-2017). In het
volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de specifieke afspraken binnen POVO-013.
Factoren binnen het systeem van de leerling
- Achtergrondkenmerken (sekse, sociaal milieu, etnische herkomst, leeftijd)
- Sociale omgeving
- Ontwikkelingsfase
- Capaciteiten en potentieel
Een voorbeeld van de factoren op leerling niveau wordt beschreven door Driessen et al (2005).
Leerlingen voelen zich na de overstap niet altijd meteen thuis in het vo en de bijbehorende
schoolomgeving. Leerlingen moeten wennen aan de nieuwe situatie. Zo laat internationale
literatuur zien dat de schoolovergang plaatsvindt tijdens de vroege adolescentie. In deze
ontwikkelingsfase vinden er veranderingen plaats op lichamelijk en sociaal-emotioneel gebied.
Eerst werd gedacht dat de afname in motivatie en prestatie kwam doordat de
schoolverandering en de veranderingen in deze ontwikkelingsfase samen te veel stress
zouden opleveren (Blyth, Simmons, & Cariton-Ford, 1983). Later denkt men dat het probleem
voortkomt uit het feit dat de schoolomgeving en de behoeften van leerlingen niet matchen
(Wigfield, Eccles, Mac Iver, & Reuman, 1991) (Roeser, Eccles, & Sameroff, 2000) (Midgley,
Feldlaufer, & Eccles, 1989).
Factoren op het niveau van de leerling zijn vaak vooraf al bekend. Het is voor een school erg
lastig om hierop in te spelen. Vandaar dat hier niet verder op in wordt gegaan.
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Factoren binnen het systeem van de ouders/het gezin
De relatie tussen ouders en kind verandert gedurende de verschillende levensfasen van het
kind. Echter zijn de ouders wel een constante factor tijdens de ontwikkeling (Bosch,
Konermann, de Wit, Rutten, & Amsing, 2008). Doordat ze een constante factor zijn, kunnen
de ouders een menselijke brug vormen tussen de twee gescheiden systemen, po en vo. De
volgende factoren zijn te benoemen:
- Relatie tussen ouders en kind
- Zicht dat ouders hebben op de oriëntatie van het kind en de bekendheid met po en vo
- Manier van opvoeden
- Rol die ouders zelf innemen tijdens de overgang
- Mate waarin ouders zich kunnen aanpassen
In hoeverre de ouders echter ook een aangrijpingspunt zijn voor het optimaliseren van de
overgang is sterk afhankelijk van de manier waarop het partnerschap met ouders door de
betreffende systemen wordt opgepakt c.q. van de ruimte die zij aan ouders bieden om als
partner op te treden (Bosch, Konermann, de Wit, Rutten, & Amsing, 2008).
Er is dus vanuit de scholen een manier om hierop in te spelen, maar het grootste gedeelte
vindt thuis plaats. Dit betekent dat een school ook op deze factoren geen hele grote invloed
heeft. Omdat dit onderzoek wordt gedaan vanuit een vo-school en er gekeken wordt naar
wat de school zelf kan doen om de overgang te versoepelen, zal er dus met name gekeken
worden naar de factoren binnen de schoolsystemen.
Factoren binnen de schoolsystemen
Er is een aantal factoren gelijk en een aantal factoren kan gesplitst worden in de
aanbiedende school (in dit geval de po-school) en de ontvangende school (de vo-school). De
kwaliteit van de overgang wordt bepaald door de mate waarin de aanbiedende en
ontvangende school hun eigen kenmerken kennen en deze ook communiceren met het
andere systeem. De aanbiedende school moet dus goed kunnen anticiperen op de overgang,
dit kan bijvoorbeeld door begeleiding in het keuzetraject voorafgaand aan de overgang. De
ontvangende school moet een groot adaptief vermogen hebben, waarbij je kunt denken aan
een goede persoonlijke begeleiding door een mentor. Wanneer beide systemen elkaar goed
kennen, kunnen ze makkelijker anticiperen en adapteren (Bosch, Konermann, de Wit,
Rutten, & Amsing, 2008).
Algemene factoren op schoolniveau:
- Pedagogische relatie met het kind
- Partnerschap met ouders
- Visie van de school op po-vo overgang
- Onderlinge verhouding tussen scholen
- Afstemming en samenwerking
Aanbiedende school:
- Schooladvies
- Ondersteuning die leerlingen krijgen bij het maken van de overstap
- Onderwijskwaliteit
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Ontvangende school:
- Voorlichting
- Toelatingsbeleid
- Inrichting van de onderbouw en doorstroommogelijkheden
- Ondersteuning bij de overgang
- Onderwijskwaliteit
Een voorkomend fenomeen als gevolg van de samenwerking en overgang van po naar vo
beschrijft oud-minister Dijksma (2007) benoemd in een Kamerbrief. Vijfentwintig procent
van de leerlingen in klas 3 van het voortgezet onderwijs zit niet op het niveau van het
schooladvies van de basisschool. De overgang van po naar vo gaat samen met allocatie en
selectie (Korpershoek, et al., 2016). Allocatie is het plaatsen van leerlingen en selectie is het
selecteren van de leerlingen op verschillende niveaus. De Inspectie van Onderwijs heeft
onderzoek gedaan naar de allocatieproblemen. Zij benoemt de volgende factoren die van
belang zijn voor allocatieproblemen: doublures voortgezet onderwijs in de eerste jaren, de
adviezen in het primair onderwijs, de voorbereiding in het po op het vo en de samenhang
tussen de kenmerken van het vo en het optreden van de allocatieproblemen (Inspectie van
het Onderwijs, 2007).
Allocatie kan zowel negatieve als positieve gevolgen hebben voor de overstap. Wanneer een
leerling wordt geplaatst op een te laag niveau ontstaat er onderbenutting van talent en
capaciteit. Dit kan uiteindelijk leiden tot afnemende motivatie. Wanneer een leerling op een
te hoog niveau geplaatst wordt, kan dit leiden tot afstromen of doubleren. Wanneer een
leerling genoodzaakt is om naar een andere school te gaan, komt een leerling terecht in een
andere vriendengroep wat opnieuw een sociaal-emotionele overstap met zich meebrengt
(Anderson, Jacobs, Schramm, & Splittgerber, 2000). Daarentegen kan het ook zijn dat een
leerling beter gaat presteren en op een hoger niveau dan verwacht een diploma haalt.

1.3 BASISSCHOOLADVIES
Een van de genoemde factoren voor allocatieproblemen is het basisschooladvies. Oudstaatssecretaris Dekker heeft op 5 maart 2015 besloten dat het schooladvies vanaf
schooljaar 2014-2015 leidend moet zijn bij toelating. Voor 1 maart van het betreffende
schooljaar dient de directeur in overleg met de lesgevende docenten een rapport op te
stellen met daarin een schooladvies (Korpershoek, et al., 2016). Dit staat beschreven in het
Toetsbesluit PO (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2014). Het advies bestaat
uit één specifiek schoolniveau of het is een gemengd advies, waarin twee schoolniveaus
worden gekoppeld (PO-Raad, 2014). Volgens de wet hebben basisscholen altijd het recht om
een gemengd advies te geven (Dekker, 2015).
Het schooladvies heeft in eerste instantie de functie om de leerling op een best passend
schoolniveau te krijgen. Omdat het schooladvies sinds kort bindend is, kunnen vo-scholen
het ook gebruiken als selectiemechanisme, waarbij leerlingen de toegang tot bepaalde
onderwijsniveaus ontzegd wordt (Korpershoek, et al., 2016).
De schooladviezen kunnen niet zomaar gegeven worden. Deze moeten gebaseerd zijn op
voldoende informatie over de leerlingen op zowel het emotionele als verstandelijke vlak,
maar ook op creativiteit, culturele vaardigheden, lichamelijke vaardigheden en de manier
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van kennisverwerving (Korpershoek, et al., 2016) (PO-raad/VO-raad, sd). Dit alles moet
gemonitord worden in een leerlingvolgsysteem naar keuze.
Op alle basisscholen moet een format aanwezig zijn, op basis waarvan de adviezen tot stand
komen (PO-Raad, 2014). Het is natuurlijk erg van belang dat basisschoolleerkrachten op de
hoogte zijn van de verschillen tussen de niveaus, zodat ze de leerlingen een gedegen advies
kunnen geven (Inspectie van het Onderwijs, 2007). De inspectie houdt daarnaast ook
toezicht op de basisscholen en de adviezen, waarbij ze kijken naar de behaalde scores op de
eindtoets (Inspectie van het Onderwijs, 2014). In 2014 heeft het PO in het Toetsbesluit
beschreven dat de eindtoets later in het schooljaar wordt afgenomen (Korpershoek, et al.,
2016). Hierdoor kunnen de scores van de eindtoets niet gebruikt worden in het vormen van
het schooladvies. De toets is dus geen eindoordeel meer, maar heeft een controlerende
werking gekregen, waarmee het gegeven schooladvies gecontroleerd kan worden. De
eindtoets is eveneens belangrijk voor de doorlopende leerlijn van po naar vo. De eindtoets
moet zo opgesteld zijn dat het inzicht biedt in het niveau van de leerling, zodat het onderwijs
op de vo-school goed kan aansluiten bij de leerling (Van Bijsterveldt-Vliegenthart, 2011).
Basisscholen zijn vanaf schooljaar 2014/2015 verplicht om bij alle leerlingen een
onafhankelijke, objectieve eindtoets af te nemen in het laatste schooljaar. Dit is vastgelegd
in de Wet op het Primair Onderwijs. Wanneer de score van de eindtoets (veel) hoger of lager
is dan het afgegeven advies dient de basisschool in gesprek te gaan over de niveauplaatsing
van de leerling. Wanneer een leerling een half schoolniveau hoger scoort op de eindtoets
dan het gegeven advies, dient de basisschool het advies te verhogen, tenzij zij goede
argumenten hebben om bij het bestaande advies te blijven (Inspectie van het Onderwijs,
2014).
Zowel het advies als de eindtoets kunnen de schoolloopbaan van de kinderen voorspellen
(de Boer, Bosker, & van der Werf, 2010). Echter, wanneer we na drie jaar voortgezet
onderwijs kijken naar de locatie van de leerlingen, blijkt dat 60 procent zich op het niveau
bevindt passende bij het basisschooladvies, 10 procent is blijven zitten en 15 procent is of
opgestroomd of afgestroomd. Het is dus noodzakelijk om naar de korte- en
langetermijneffecten van de overgang te kijken, omdat niet alleen het instroomniveau de
schoolloopbaan bepaald. Leerlingen waar advies en eindtoetsscore van elkaar verschillen,
wisselen in de onderbouw vaker van niveau (Inspectie van het Onderwijs, 2017)
Het geven van adviezen blijkt een lastige zaak, om die reden heeft de PO-raad (2014) een
handreiking opgesteld om basisscholen te ondersteunen. Er wordt basisscholen geadviseerd
om uit te gaan van de hoge verwachtingen van het kind. Hiermee willen ze de te lage
advisering tegen gaan. Ook benoemt de PO-raad dat het belangrijk is om goede contacten te
onderhouden met de ontvangende vo-scholen, waarbij de volgende aspecten de aandacht
dienen te krijgen; toelatingsbeleid, plaatsingsbeleid, verwachtingen en concrete afspraken.
Ook is het belangrijk om de gevolgde procedures en handelingen te evalueren, waarbij de
ontvangende scholen informatie terugkoppelen naar de basisscholen. Zij kunnen informatie
delen over het functioneren van de leerling en de behaalde resultaten (Korpershoek, et al.,
2016).
In de laatste staat van onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2017) wordt beschreven dat
de leerprestaties steeds minder bepalend zijn voor het basisschooladvies en de allocatie van
leerlingen in leerjaar 1 op het vo. Hierdoor ontstaat er steeds meer spreiding in het niveau
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van de leerlingen, ondanks dat ze met eenzelfde advies worden aangenomen, en worden de
niveauverschillen binnen een klas elk jaar groter. Op scholen in de stedelijke gebieden is dit
meer te zien dan in de gebieden buiten de stad (Inspectie van het Onderwijs, 2017).
Een neveneffect van de huidige wet- en regelgeving is dat basisscholen te hoge
schooladviezen gaan afgeven, zodat ze bij de inspectie beter voor de dag komen. Ze mogen
namelijk zoals eerder beschreven zelf bepalen hoe het advies tot stand komt. Hierdoor
kunnen leerlingen op een te hoog niveau instromen in het vo in vergelijking met hun
daadwerkelijke capaciteiten. Dit kan weer resulteren in problemen voor de leerlingen, zoals
afnemend zelfvertrouwen, afnemende motivatie en uitval. Het lastige aan de samenwerking
rondom de overgang, zijn de tegenstrijdige belangen. Basisscholen geven adviezen af en
willen deze het liefst zo hoog mogelijk hebben voor het oordeel van de Inspectie en het
beeld van de school bij de ouders. Terwijl vo-scholen er belang bij hebben dat leerlingen op
een zo laag mogelijk niveau instromen, omdat ze dan altijd nog kunnen opstromen naar een
hoger niveau, wat een positief rendement oplevert (Korpershoek, et al., 2016). Belangrijk is
dus om in de omgeving van de context te kijken welke factoren van invloed zijn bij de
overgang. Op die manier kom je erachter welke afspraken voor beide partijen gelden.
Terugkomend bij de problematieken die zich voordoen bij de overgang po-vo is er in de
literatuur nog één belangrijke reden gevonden van deze problematieken. Anderson, Jacobs,
Schramm & Splittgerber (2000) benoemen dat leerlingen nauwelijks worden voorbereid op
de overstap. Er mist ondersteuning zowel voor, tijdens als na de overstap.

1.4 VOORBEREIDING EN ONDERSTEUNING TIJDENS DE SCHOOLKEUZE
Met voorbereiding wordt in dit geval bedoeld dat leerlingen voldoende kennis en
vaardigheden opdoen om te kunnen functioneren in het voortgezet onderwijs; ze moeten
zelfstandig kunnen werken, ze moeten volgzaam zijn en problemen en moeilijkheden zelf
kunnen oplossen. De ondersteuning kan op verschillende manieren geboden worden,
namelijk; informatieve ondersteuning (uitleg verschillen po en vo), concrete ondersteuning
(waar kun je informatie vinden?), emotionele ondersteuning (welke school past het beste bij
de leerling die twijfelt), sociale ondersteuning (kies je voor een school met je vriendjes of
juist niet?). Deze ondersteuning hoeft niet per sé gegeven te worden door de leerkrachten
van de basisschool, maar kan ook geboden worden door ouders of medeleerlingen
(Korpershoek, et al., 2016).
Zo goed als alle leerkrachten in groep 8 besteden extra aandacht aan studievaardigheden,
zelfstandigheid en het leren plannen. Echter wordt hier nauwelijks onderscheid in gemaakt
voor de verschillende leerlingen in de klas (Bosch, Konermann, de Wit, Rutten, & Amsing,
2008). Er is weinig differentiatie, terwijl er veel verschillende niveaus in één klas bij elkaar
zitten. Door middel van het advies en de adviesgesprekken, besteden
basisschoolleerkrachten veel aandacht aan de niveaukeuze, echter lijkt het erop dat er veel
minder aandacht is voor de keuze van een specifieke vo-school (Driessen, et al., 2005).
Aandacht voor de concrete schoolkeuze is er maar bij een derde van de groep 8 leerkrachten
(Driessen, et al., 2005). Op deze scholen gaat het dan met name over de sfeer op de voscholen.
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De leerlingen met gunstige omstandigheden, denk aan veel intellectuele capaciteiten en een
goede thuissituatie vinden uiteindelijk hun weg wel. Echter, de leerlingen die dergelijke
ondersteunende omstandigheden niet hebben, krijgen het een stuk lastiger tijdens de keuze
voor een passende school. Er wordt dan met name gesproken over leerlingen uit een lager
sociaal-economisch milieu en/of de allochtone leerlingen (Meijnen G. , 2004) (Meijnen W. ,
2003). Juist deze kinderen ervaren grote gevolgen wanneer de schoolkeuze niet juist is
geweest en ze genoodzaakt zijn om te wisselen van school (Driessen, et al., 2005).
Voordat een leerling op het voortgezet onderwijs start heeft er een lang traject
plaatsgevonden. De aspecten komen aan bod: voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders,
bezoek aan vo-scholen, scholen worden middels rapporten van de inspectie van het
onderwijs vergeleken op hun rendement en samenstelling van leerling populatie,
schoolgidsen bekijken en er wordt overlegd met klasgenoten en hun ouders over de
schoolkeuze (Driessen, et al., 2005). Deze aspecten kunnen ouders voornamelijk zelf
ondernemen en worden ondersteund door de vo-scholen. Echter is de basisschool ook een
partij die ondersteuning kan bieden tijdens het maken van een passende schoolkeuze. Wat
basisscholen over het algemeen doen en in welke mate dit gebeurt is een onduidelijk
gebied.
Het voorbereiden op het voortgezet onderwijs is dus niet alleen het werken aan
zelfstandigheid en extra aandacht schenken aan studievaardigheden. Basisscholen kunnen
een ondersteunende rol aannemen bij het maken van de schoolkeuze. Niet elk vo-school is
hetzelfde. Er bestaan verschillen in pedagogische- en didactische werkwijze, waardoor de
overgang naar de ene vo-school anders kan verlopen dan naar de andere vo-school.
Driessen et al. (2005) laten in een onderzoek zien dat directies van basisscholen weinig
kennis hebben over het sociaal-emotionele klimaat en het verzuimbeleid van de vo-scholen
in de omgeving. Ook in de ‘Onderbouwmonitor 2007’ (Onderbouw-VO, 2008) wordt door voscholen met name gesproken het verbeteren van de contacten met basisscholen. Dit moet
voor vo-scholen resulteren in een betere aansluiting op inhoudelijk gebied. Op dit moment is
er bij de docenten in het vo te weinig kennis over de pedagogische-/didactische werkwijze
en de inhouden van het basisonderwijs (Bosch, Konermann, de Wit, Rutten, & Amsing,
2008). Vanuit beide kanten zou het dus fijn zijn als de voorlichting verbeterd wordt.
Ondersteuning bij de schoolkeuze door basisscholen kan bestaan uit: goede informatieuitwisseling tussen po- en vo-scholen en samen met de kinderen kijken naar persoonlijke
kenmerken en de kenmerken van een specifieke vo-school. Welke school past bij welk kind?
Basisscholen hebben dan wel meer informatie nodig over de afzonderlijke vo-scholen in de
omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat een betere keuzebegeleiding kan leiden tot
succesvoller verloop van de schoolloopbaan in het vo. Naarmate leerlingen op hun school
meer systematisch worden ondersteund in de keuze van een concrete vo-school, is de kans
dat zij het advies opvolgen hoger en ondernemen zij meer activiteiten om tot een keuze te
komen. De specifieke activiteiten uit het onderzoek (Bosch, Konermann, de Wit, Rutten, &
Amsing, 2008) zullen aan bod komen in de methodebeschrijving van dit onderzoek.
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Omdat het maken van een passende schoolkeuze erg belangrijk is voor het vervolg van de
schoolloopbaan van de leerling, wordt er in dit onderzoek gekeken naar de ondersteuning
van deze schoolkeuze. Dit resulteert in de volgende onderzoekvraag en deelvragen:
Op welke manier wordt een basisschoolleerling in (de omgeving van) Tilburg ondersteund
in zijn keuze voor het Theresialyceum door zowel de basisschool als het Theresialyceum?
1. Welke aspecten spelen een rol bij het maken van een schoolkeuze?
2. Welke praktische zaken/afspraken zijn er zowel landelijk als in de gemeente Tilburg
gemaakt omtrent de overgang van po naar vo?
3. Wat doet een basisschool in (de omgeving van) Tilburg ter ondersteuning van de
schoolkeuze?
4. Wat doet het Theresialyceum ter ondersteuning van de schoolkeuze?
De opbrengst van dit onderzoek is een beschrijving van de ondersteuning die geleverd
wordt aan de groep 8 leerlingen in (de omgeving van) Tilburg, door zowel de basisscholen
als het Theresialyceum, op basis waarvan een leerling kiest voor het Theresialyceum.
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Hoofdstuk 2. Documentonderzoek
De uiteenzetting in hoofdstuk 1 geeft een overzichtelijk beeld van alle zaken omtrent de
overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO) in het algemeen.
Omdat dit een praktijkonderzoek is, is het van belang dat men op de hoogte is van de gang
van zaken binnen deze praktijk. Het overkoepelende samenwerkingsverband POVO-013
beschrijft op haar site de geldende regels en afspraken in de gemeente Tilburg omtrent de
overgang van PO naar VO. De belangrijkste verschillen tussen de wet- en regelgeving
landelijk en de gemeente Tilburg staan hieronder in de tabel 1. De uitgebreide informatie
vanuit POVO-013 is terug te vinden in bijlage 1.
Tabel 1. overzicht landelijke en gemeentelijke afspraken overgang po-vo

Landelijk
Leerplichtig vanaf vijfjarige leeftijd
Op- en afstroom binnen verschillende
niveaus moet in de eerste twee leerjaren
van het vo mogelijk zijn.
Voor 1 maart moet er een schooladvies
opgesteld zijn; één specifiek niveau of een
gemengd advies, waarin twee
schoolniveaus worden gekoppeld.
Bij een gemengd advies, bepaalt de
middelbare school op welk niveau de
leerling geplaatst wordt.
Alle basisscholen zijn verplicht om een
onafhankelijke, objectieve eindtoets af te
nemen.
Wanneer een leerling een half schoolniveau
hoger scoort op de eindtoets dan het
gegeven advies, dient de basisschool het
advies te verhogen, tenzij zij goede
argumenten hebben om bij het bestaande
advies te blijven.
Wettelijk telt alleen het basisschooladvies
als toelatingscriterium voor het voortgezet
onderwijs

Gemeente Tilburg
Idem
Idem

In Tilburg en omgeving is afgesproken dat
basisscholen bij voorkeur enkelvoudige
adviezen afgeven. Bij wijze van uitzondering
geven ze een gemengd advies.
à leerlingen met een dubbeladvies kunnen
alleen geplaatst worden op een VO-school
die een aanbod heeft horend bij het laagste
advies.
Idem
Idem

Idem

Naast bovenstaand documentonderzoek zijn er ook andere documenten onderzocht. Het
gaat hier om de voorlichtingsdocumenten die gebruikt worden door de scholen om
voorlichting te geven en ondersteuning te bieden tijdens het maken van de specifieke
schoolkeuze. De volgende documenten zijn onderzocht:
- Folder alle vo-scholen: die kant op
- Ppt voorlichtingsavonden/open avond
- Website Theresialyceum (brochures)
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Om alle documenten gestructureerd te kunnen onderzoeken is er een kijkkader (figuur 2)
ontwikkeld. De meeste kenmerken binnen dit kijkkader komen voort uit een eerder
onderzoek naar de school-keuzeondersteuning (Driessen, et al., 2005). De overige
kenmerken zijn specifiek voor het Theresialyceum. Deze zijn tot stand gekomen in overleg
met Emily den Braven (afdelingsleider klas 1), Coen Jongbloets (conrector organisatie,
portefeuille basisscholen) en Tomas Oudejans (rector). De kenmerken en aspecten komen
overeen met de kenmerken en aspecten in de verschillende vragenlijsten van dit onderzoek.

Figuur 2. Kijkkader documentonderzoek Theresialyceum

De ingevulde kijkkaders vormen een resultaat van het gehele onderzoek en worden
gepresenteerd en toegelicht in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de resultaten uit het
documentonderzoek gekoppeld aan de resultaten vanuit de andere
onderzoeksinstrumenten.
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Hoofdstuk 3. Methode
Verschillende onderzoeksmethoden zijn gebruikt om antwoord te geven op de
onderzoeksvraag:

Op welke manier wordt een basisschoolleerling in (de omgeving van) Tilburg
ondersteund in zijn keuze voor het Theresialyceum door zowel de basisschool als het
Theresialyceum?
Per deelvraag is de gebruikte methode beschreven, waarbij steeds de volgende onderdelen
aan bod komen: proefpersonen, onderzoekinstrumenten, procedure en de analyse van de
verzamelde gegevens.

Deelvraag 1; Welke aspecten spelen een rol bij het maken van een schoolkeuze?
Deze deelvraag wordt geheel beantwoord in het theoretisch kader dat terug te vinden is in
hoofdstuk 1.

Deelvraag 2; Welke praktische zaken/afspraken zijn er zowel landelijk als in de
gemeente Tilburg gemaakt omtrent de overgang van po naar vo?
Om na te gaan welke afspraken er zijn gemaakt omtrent de overgang van po naar vo is er
literatuurstudie verricht naar de wetgeving. Deze studie is terug te vinden in het theoretisch
kader.
Daarnaast gelden er gemeentelijke afspraken binnen de gemeente Tilburg. Deze zijn
gemaakt binnen het samenwerkingsverband PO en VO, povo-013. Door middel van
documentonderzoek (hoofdstuk 2) is duidelijk geworden wat deze afspraken inhouden.
De documenten zijn geanalyseerd middels een kijkkader (hoofdstuk 2) dat ontwikkeld is
door de onderzoeker zelf. Dit kijkkader is gebaseerd op dezelfde kenmerken en aspecten als
die worden gebruikt in de vragenlijsten binnen dit onderzoek. Om die manier is het
eenvoudiger om in de resultatenanalyse koppelingen te maken tussen de verschillende
meetinstrumenten en bijbehorende resultaten.

Deelvraag 3; Wat doet een basisschool in (de omgeving van) Tilburg ter ondersteuning
van de schoolkeuze?
Voorwaardelijk aan de ondersteuning van de schoolkeuze door basisscholen is dat de
basisscholen voldoende kennis hebben van het vo om de ondersteuning daadwerkelijk te
bieden (Driessen, et al., 2005). Om erachter te komen wat er allemaal gedaan wordt door de
basisschool bij de ondersteuning van de schoolkeuze is er een vragenlijst gebruikt.
Proefpersonen
Voor het onderzoek zijn alle basisscholen in (de omgeving van) Tilburg bevraagd. Hieronder
vallen alle basisscholen in de gemeente Tilburg. Daarnaast zijn alle basisscholen buiten de
gemeente Tilburg die afgelopen drie jaar leerlingen hebben geleverd ook meegenomen in
het onderzoek. Er is gekozen voor een periode van drie jaar, omdat vanaf dat moment de
nieuwe wetgeving omtrent de toelating enkel op basis van het basisschooladvies is ingegaan.
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De lijst met basisscholen is terug te vinden in bijlage 2. Zowel de directieleden als de
leerkrachten groep 8 van deze basisscholen vormen de proefpersonen.
Het gaat hier om 103 basisscholen. Uiteindelijk hebben 51 basisscholen (49,5%)
gerespondeerd. Omdat het mogelijk is dat zowel de directeur als groepsleerkrachten groep 8
de vragenlijst hebben ingevuld, zijn er in totaal 68 proefpersonen die aan het onderzoek
hebben deelgenomen.
De verdeling van de functies over de respondenten staat in figuur 3 weergegeven.

Functies van de respondenten (N=68)

Anders,
namelijk…; 9

Directeur; 17

Groepsleerkracht;
42

Figuur 3. Verdeling van de functies over de respondenten (N=68, getallen zijn frequenties)

De optie anders, namelijk… is negen keer ingevuld. Dit betekent dat er andere personen op
de basisschool zijn die de vragenlijst hebben ingevuld. Het gaat hier om: interne begeleiders,
teamleider zorg, adjunct-directeur en coördinator bovenbouw.
Meetinstrument
Aan de directeuren en groepsleerkrachten groep 8 van alle basisscholen werd een
kwantitatieve vragenlijst voorgelegd bestaande uit verschillende delen. De volledige
vragenlijst is terug te vinden in bijlage 3.
In deel 1 werd er gevraagd welke kenmerken bekend zijn bij de respondenten. Bij het
antwoorden kon er gekozen worden uit drie antwoorden: niet op de hoogte, gedeeltelijk op
de hoogte, goed op de hoogte. Ook werd de vraag gesteld in hoeverre ze hierover contact
hebben met het Theresialyceum. Bij het antwoorden kon er gekozen worden uit drie
antwoorden: nooit, sporadisch/op verzoek, frequent.
Onderstaande kenmerken werden bevraagd in dit gedeelte van de enquête. De kenmerken
met een * komen voort uit een eerder onderzoek naar de school-keuzeondersteuning
(Driessen, et al., 2005). De overige kenmerken zijn specifiek voor het Theresialyceum. Deze
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zijn tot stand gekomen in overleg met Emily den Braven (afdelingsleider klas 1), Coen
Jongbloets (conrector organisatie, portefeuille basisscholen) en Tomas Oudejans (rector) en
toegevoegd aan de bestaande kenmerken uit eerder onderzoek.
- Verschillende onderwijsniveaus*
- Vormgeving brugklas*
- Doorstroom*
- 3-jarige brugperiode
- leerling- en/of huiswerkbegeleiding*
- sociaal-emotioneel klimaat*
- lesuitval en spijbelen*
- hoogbegaafdheidstraject
- cultuurprofielschool
- geschiktheid voor bepaalde leerling*
In deel 2 werd gevraagd in welke vorm ouders en leerlingen voorlichting over het vo
ontvangen. Hierbij gaven de respondenten aan of deze wel of niet voorkomen op hun
school. De volgende voorlichtingsinstrumenten komen aan bod:
- Voorlichtingsbijeenkomsten
- Brochures
- huisbezoek
- persoonlijk gesprek op school
- project vo-school
- informatieve video
- verwijzing naar open dagen
- wijzen op inspectie beoordelingen.
In het derde deel werd er aan de groepsleerkrachten groep 8 (N=42) gevraagd of ze
systematisch (nooit – op verzoek – systematisch) aandacht besteden aan de specifieke
schoolkeuze. Wanneer dit zo was, werd er gevraagd naar de verschillende aspecten van het
Theresialyceum. De leerkrachten gaven aan of deze wel of niet aan de orde komen tijdens
hun voorlichting. Deze onderwerpen komen opnieuw voort uit eerder onderzoek (Driessen,
et al., 2005) en zijn:
- mate van leerling zorg begeleiding
- schoolgrootte
- sfeer op school
- voor- en nadelen van brede dan wel categorale scholen
- bereikbaarheid school
- beleid t.a.v. spijbelen en geweld
- aan- of afwezigheid huiswerkklas
- toezicht op leerlingen
- beleid t.a.v. lesuitval
- kwaliteit van lerarenteam
- eindexamenprestaties
- hoogte ouderbijdragen en bijkomende kosten
- percentage allochtone leerlingen
Ook hier zijn specifieke onderwerpen voor het Theresialyceum aan toegevoegd, namelijk: 3jarige brugperiode, cultuurprofielschool, hoogbegaafdheidstraject.
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Procedure
Middels een mail probeert de onderzoeker alle basisscholen te bereiken. Deze mail werd
gericht aan de directeuren en groepsleerkrachten van de basisscholen. Bij alle basisscholen
werd de mail gestuurd naar het info e-mailadres. De andere e-mailadressen waren vaak niet
toegankelijk. De inleidende mail is terug te vinden in bijlage 4. In overleg met Emily den
Braven is besloten om de vragenlijst te sluiten voordat de periode van de warme overdracht
begon. Dit is een drukke periode voor de basisscholen, omdat zij al hun uitstromende
leerlingen persoonlijk bespreken met de nieuwe voorgezet onderwijsschool. De vragenlijst
heeft uiteindelijk vier weken open gestaan. Ondertussen is er één keer een reminder
gestuurd. Op de dag van de sluiting hebben een aantal respondenten alsnog geprobeerd de
vragenlijst in te vullen. Om dit mogelijk te maken is de vragenlijst nog één week langer open
blijven staan.
Analyse
De ingevulde vragenlijsten zijn geanalyseerd. Omdat het voornamelijk kwantitatieve vragen
zijn, zijn de uitkomsten in frequenties weergegeven.
De vragen uit deel 1 zijn aan elkaar gekoppeld. Dit betekent bijvoorbeeld dat vraag 1.1 en
1.2 bij elkaar horen en als één geheel zijn geanalyseerd. Door middel van frequenties en
procenten zijn de resultaten beschreven.
De vragen uit deel 2 zijn losgekoppeld van het totaalaantal van 68 respondenten. Dit komt
doordat er gevraagd wordt welke voorlichtingsinstrumenten er op school aanwezig zijn. Er
zijn scholen waarvan meerdere mensen hebben gereageerd. Dit betekent dat het tot valse
totalen kan leiden. De analyse van deel 2 wordt dus gedaan aan de hand van N=51, het
totaalaantal scholen dat heeft gereageerd. Wanneer er verschillen zijn in de antwoorden van
respondenten van dezelfde basisschool is er gekozen voor de positieve antwoorden.
Wanneer één respondent aangeeft dat een bepaald instrument wel aanwezig is, wordt ervan
uit gegaan dat dat op die school ook daadwerkelijk is.
De vragen uit deel 3 worden na elkaar geanalyseerd. De eerste vraag, of leerkrachten (N=42)
systematisch aandacht besteden aan de specifieke schoolkeuze, filtert de juiste
respondenten. Dit resulteert voor de laatste vraag, aan welke aspecten wordt er aandacht
besteed, in N=36. Dit is later bijgesteld naar N=35, omdat blijkt dat één persoon de laatste
vraag niet heeft ingevuld.
De antwoorden van deze 35 respondenten worden in een tabel weergegeven, waarna deze
gekoppeld kunnen worden aan de resultaten van de vragenlijst voor voorlichters van het
Theresialyceum.

Deelvraag 4; Wat doet het Theresialyceum ter ondersteuning van de schoolkeuze?
De laatste deelvraag is beantwoord middels documentonderzoek en een vragenlijst. De
verschillende voorlichtingsmaterialen en openbare documenten van het Theresialyceum zijn
bestudeerd aan de hand van een kijkkader (terug te vinden in hoofdstuk 2). Alle kijkkaders
zijn los van elkaar geanalyseerd en samengevoegd tot één ingevuld kijkkader wat een
resultaat is van het documentonderzoek en gepresenteerd wordt in hoofdstuk 4.
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De methode voor de vragenlijst is als volgt;
Proefpersonen
Op het Theresialyceum zijn een aantal personen die voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders
en leerlingen uit groep 8 verzorgen. Het gaat om tien personen. Uiteindelijk hebben zes
personen de vragenlijst ingevuld wat resulteert in N=6.
Meetinstrument
De vragenlijst (bijlage 5) bestaat uit twee vragen, waarbij steeds dezelfde aspecten zijn
gebruikt als in de kijkkaders en in de vragen aan de groepsleerkrachten groep 8. Er werd
gevraagd aan welke aspecten zij aandacht besteden tijdens het geven van een voorlichting.
Vervolgens mochten de respondenten maximaal 5 van de 21 aspecten aangeven als
belangrijk om te benoemen voor het creëren van een kloppend beeld van het
Theresialyceum.
Procedure
Via de rector, afdelingsleider en administratie zijn de namen opgevraagd van de voorlichters
van het Theresialyceum. De onderzoeker heeft deze personen gemaild om te vragen of ze de
vragenlijst willen invullen. Na twee weken volgde een reminder. De vragenlijst stond in
totaal vier weken open.
Analyse
De ingevulde vragenlijsten zijn geanalyseerd. Vraag 1 werd geanalyseerd middels een tabel.
Vraag 2 werd geanalyseerd middels percentages, die vervolgens in een rangschikking van
hoog naar laag kunnen worden weergegeven.
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Hoofdstuk 4. Resultaten
Naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek door middel van vragenlijsten en
documentonderzoek volgt hieronder een uiteenzetting van de belangrijkste resultaten per
deelvraag. Deze resultaten worden gebruikt om antwoord te kunnen geven op de
overkoepelende onderzoeksvraag:
Op welke manier wordt een basisschoolleerling in (de omgeving van) Tilburg ondersteund in
zijn keuze voor het Theresialyceum door zowel de basisschool als het Theresialyceum?

Deelvraag 1; Welke aspecten spelen een rol bij het maken van een schoolkeuze?
Deze deelvraag wordt geheel beantwoord in het theoretisch kader wat terug te vinden is in
hoofdstuk 1.

Deelvraag 2; Welke praktische zaken/afspraken zijn er zowel landelijk als in de
gemeente Tilburg gemaakt omtrent de overgang van po naar vo?
Om na te gaan welke afspraken er zijn gemaakt omtrent de overgang van po naar vo is er
literatuurstudie verricht naar de wetgeving. Deze is terug te vinden in het theoretisch kader
in hoofdstuk 1.
Daarnaast gelden er gemeentelijke afspraken en regels binnen de gemeente Tilburg. Deze
zijn gemaakt binnen het samenwerkingsverband PO en VO, povo-013. Door middel van
documentonderzoek (hoofdstuk 2) is duidelijk geworden wat deze afspraken en regels
inhouden. De belangrijkste verschillen tussen de landelijke regels en afspraken en de regels
en afspraken die gemaakt zijn in de gemeente Tilburg staan zijn weergegeven in tabel 1 in
hoofdstuk 2.

Deelvraag 3; Wat doet een basisschool in (de omgeving van) Tilburg ter ondersteuning
van de schoolkeuze?
Voorwaardelijk aan de ondersteuning van de schoolkeuze door basisscholen is dat de
basisscholen voldoende kennis hebben van het vo om de ondersteuning daadwerkelijk te
bieden (Driessen, et al., 2005). Om erachter te komen wat er allemaal gedaan wordt door de
basisschool bij de ondersteuning van de schoolkeuze is er gebruik gemaakt van een
vragenlijst. De gebruikte vragenlijst bestaat uit drie delen, zoals beschreven in hoofdstuk 3.
Volgens de structuur van deze drie delen worden de resultaten gepresenteerd.
Deel 1. Kennis en contact
Het tweede deel van de vragenlijst laat zien in hoeverre de respondenten kennis hebben
over verschillende aspecten van het Theresialyceum. Daarnaast kun je terugzien in welke
mate zij over deze aspecten contact hebben met het Theresialyceum. In tabel 2 t/m 10 staan
de vragen een voor een uitgewerkt. De informatie uit de tabellen wordt telkens kort
toegelicht.
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Tabel 2. Kennis en contact: organisatie van onderwijs in verschillende niveaus(N=68, getallen zijn frequenties)

Uit tabel 2 blijkt dat een meerderheid (82,4%) van de respondenten gedeeltelijk (58,8%) of
goed (23,5%) op de hoogte is van de organisatie van het onderwijs in verschillende niveaus.
Van deze 56 respondenten hebben 34 respondenten (60,7%) hierover sporadisch (58,9%) of
frequent (1,8%) contact met het Theresialyceum. Van de 12 respondenten die niet op de
hoogte zijn (17,6%), heeft ook niemand (100%) contact met het Theresialyceum.
Van het totaalaantal respondenten heeft de helft (50%) nooit contact met het
Theresialyceum over de organisatie van het onderwijs in de verschillende niveaus.
Tabel 3. Kennis en contact: onderwijs in de brugklas (N=68, getallen zijn frequenties)

Uit tabel 3 blijkt dat een meerderheid (79,4%) van de respondenten gedeeltelijk (55,9%) of
goed (23,5%) op de hoogte is van het onderwijs in de brugklas van het Theresialyceum. Van
deze 54 respondenten hebben 32 respondenten (59,3%) hierover sporadisch (57,4%) of
frequent (1,9%) contact met het Theresialyceum. Van de 14 respondenten die niet goed op
de hoogte zijn (20,6%) heeft er één respondent sporadisch contact. De rest van de
respondenten hebben nooit contact met het Theresialyceum. Van het totaalaantal
respondenten heeft de meerderheid (51,5%) nooit contact met het Theresialyceum over de
vormgeving van het onderwijs in de brugklas.
Tabel 4. Kennis en contact: doorstroommogelijkheden niveaus (N=68, getallen zijn frequenties)

Uit tabel 4 blijkt dat een kleine meerderheid (58,8%) van de respondenten gedeeltelijk
(52,9%) of goed (5,9%) op de hoogte is van de doorstroommogelijkheden binnen de niveaus
op het Theresialyceum. De meerderheid (52,5%) van deze respondenten heeft hier nooit
contact over met het Theresialyceum. Van de respondenten die niet op de hoogte zijn
(41,2%) heeft de grote meerderheid (96,4%) nooit contact met het Theresialyceum.
Van het totaalaantal respondenten heeft de meerderheid (70,6%) nooit contact met het
Theresialyceum over de doorstroommogelijkheden binnen de niveaus.
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Tabel 5. Kennis en contact: leerling- en/of huiswerkbegeleiding (N=68, getallen zijn frequenties)

Uit tabel 5 blijkt dat de meerderheid (64,7%) niet op de hoogte is van de leerling- en/of
huiswerkbegeleiding die het Theresialyceum biedt. Van deze 44 respondenten hebben 42
nooit contact met het Theresialyceum over dit aspect. Van de 24 respondenten die
gedeeltelijk (30,9%) of goed (4,4%) op de hoogte zijn heeft de meerderheid (87,5%) nooit
contact met het Theresialyceum.
Van het totaalaantal respondenten heeft de meerderheid (82,4%) nooit contact met het
Theresialyceum over hoe en of het Theresialyceum leerling- en/of huiswerkbegeleiding
biedt.
Tabel 6. Kennis en contact: 3-jarige brugperiode Theresialyceum (N=68, getallen zijn frequenties)

Uit tabel 6 blijkt dat de meerderheid (79,4%) van de respondenten gedeeltelijk (54,4%) of
goed (25%) op de hoogte is van de 3-jarige brugperiode op het Theresialyceum. De overige
respondenten (20,6%) zijn niet goed op de hoogte. Van de 14 respondenten die niet goed op
de hoogte zijn heeft niemand (100%) contact met het Theresialyceum over de 3-jarige
brugperiode.
Tabel 7. Kennis en contact: sociaal-emotionele klimaat (N=68, getallen zijn frequenties)

Uit tabel 7 blijkt dat een grote meerderheid (88,2%) niet op de hoogte is van het sociaalemotionele klimaat van het Theresialyceum. Van deze meerderheid heeft (3,3%) sporadisch
contact met het Theresialyceum, de overige respondenten (96,7%) nooit. Geen enkele
respondent (0%) is goed op de hoogte van het sociaal-emotionele klimaat op het
Theresialyceum.
Tabel 8. Kennis en contact: lesuitval en spijbelen (N=68, getallen zijn frequenties)
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Uit tabel 8 blijkt dat een grote meerderheid (88,2%) niet op de hoogte is van de manier
waarop het Theresialyceum lesuitval en spijbelen tegengaat. Al deze respondenten geven
aan hierover nooit contact te hebben met het Theresialyceum.
Tabel 9. Kennis en contact: omgang met hoogbegaafde leerlingen (N=68, getallen zijn frequenties)

Uit tabel 9 blijkt dat de meerderheid (66,2%) van de respondenten gedeeltelijk (57,4%) of
goed (8,8%) op de hoogte is over het aspect hoe het Theresialyceum omgaat met
hoogbegaafde leerlingen. Van deze respondenten heeft 48,9% sporadisch contact en 2,2%
frequent contact met het Theresialyceum.
Van de respondenten die niet goed op de hoogte zijn (33,8%) heeft ook niemand (100%)
contact met het Theresialyceum over dit aspect.
Tabel 10. Kennis en contact: Theresialyceum als cultuurprofielschool (N=68, getallen zijn frequenties)

Uit tabel 10 blijkt dat de meerderheid (76,5%) niet op de hoogte is het onderwijs op het
Theresialyceum als cultuurprofielschool. Van deze respondenten heeft geen enkele
respondent (0%) hierover contact met het Theresialyceum.
De overige respondenten (23,5%) zijn gedeeltelijk (22,1%) of goed (1,5%) op de hoogte van
de vormgeving van het onderwijs als cultuurprofielschool. Van deze respondenten heeft
37,5% sporadisch contact met het Theresialyceum. De overige 62,5% heeft nooit contact
met het Theresialyceum over de vormgeving van het onderwijs als cultuurprofielschool.
Van de negen kenmerken waarnaar gevraagd werd in deel 1 van de vragenlijst zijn er vijf
kenmerken (verschillende onderwijsniveaus, vormgeving brugklas, doorstroom, 3-jarige
brugperiode, hoogbegaafdheidstraject) waarvan de meerderheid (gemiddeld 73,2%) van de
respondenten gedeeltelijk (gemiddeld 55,9%) of goed (gemiddeld 17,3%) op de hoogte van
is.
Van de overige vier kenmerken uit deel 1 van de vragenlijst (sociaal-emotioneel klimaat,
beleid lesuitval en spijbelen, leerling- en/of huiswerkbegeleiding, cultuurprofielschool) is de
meerderheid (gemiddeld 79,4%) niet op de hoogte. Daarvan heeft de meerderheid
(gemiddeld 98,1%) ook nooit contact met het Theresialyceum over deze kenmerken.
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Tabel 11. Contact over de geschiktheid van het Theresialyceum voor een specifieke leerling (N=68, getallen zijn
frequenties)

Uit tabel 11 blijkt dat een kleine meerderheid (51,5%) van de respondenten contact heeft
met het Theresialyceum over de geschiktheid van de school voor een bepaalde leerling. Het
contact is meestal op verzoek (91,4%) en vanuit sommige respondenten frequent (8,6%).
Contact tussen basisscholen en het Theresialyceum
Wanneer alle kenmerken samengenomen (tabel 12) worden en er in het algemeen gekeken
wordt in hoeverre de respondenten contact hebben met het Theresialyceum blijkt dat de
meerderheid (70,7%) nooit contact heeft met het Theresialyceum over kenmerken van de
school in het algemeen. Op verzoek/sporadisch heeft 28,1% van de respondenten contact
met het Theresialyceum en een enkeling (1,2%) heeft frequent contact met het
Theresialyceum.
Tabel 12. Algemeen contact met het Theresialyceum (N=68)
Contact met het
Theresialyceum
Nooit
Op
verzoek/sporadisch
frequent

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

34
33

35
32

48
19

56
12

61
25

65
7

65
3

45
22

62
6

33
32

1

1

1

0

1

0

0

1

0

3
Totaal

Gemiddelde
(frequentie)
48.1
19.1

Percentage
(%)
70,7
28,1

0.8
68

1,2
100%

Deel 2. Voorlichtingsinstrumenten
Uit het derde deel van de vragenlijst komt naar voren welke voorlichtingsinstrumenten er
gebruikt worden op de verschillende basisscholen. Omdat er meerdere respondenten per
basisschool zijn, kunnen de aantallen verkeerde conclusies opwekken. Daarom is ervoor
gekozen om de antwoorden van respondenten van dezelfde basisschool samen te voegen
tot één antwoord. Dit maakt dat in deze vraag N=51 is. Hierbij is hebben de positieve
antwoorden voorkeur gekregen ten opzichte van de negatieve antwoorden. Er wordt
uitgegaan van het feit dat wanneer één respondent aangeeft dat het
voorlichtingsinstrument gebruikt wordt op de school, dit ook zo is. Uit de figuur (figuur 4)
hieronder blijkt op hoeveel scholen de verschillende voorlichtingsinstrumenten voorkomen.
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Voorlichtingsinstrumenten op de basisscholen (N=51)
60
50
40

47

51

51

49

30

46
34

20
10

10

14

0

Figuur 4. Voorlichtingsinstrumenten op de basisscholen (N=51, getallen zijn frequenties)

Op alle basisscholen wordt er verwezen naar open dagen van de voortgezet
onderwijsscholen en wordt er gebruik gemaakt van brochures. Op meer dan 80% van de
scholen wordt er gebruik gemaakt van voorlichtingsbijeenkomsten, een persoonlijk gesprek
op school en informatieve media. Een project VO-school komt op 66,7% van de basisscholen
voor. Een huisbezoek of een verwijzing naar inspectiebeoordelingen komt het minst vaak
voor, respectievelijk 19,6% en 27,5%.
Deel 3. Groepsleerkrachten groep 8 en systematische aandacht aan de schoolkeuze
In het laatste deel van de vragenlijst zijn alleen de groepsleerkrachten groep 8 ondervraagd.
Van de 42 groepsleerkrachten geven 36 personen aan dat ze systematisch aandacht
besteden in de klas aan de specifieke schoolkeuze. Eén van deze 36 respondenten heeft
echter niet ingevuld aan welke aspecten hij/zij dan de aandacht geeft. Dit maakt dat N=35 is.
In tabel 13 hieronder staat schematisch afgebeeld aan welke aspecten er aandacht wordt
gegeven door de 35 groepsleerkrachten. Groen gemarkeerd is de hoogte frequentie voor dat
aspect.
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Tabel 13. Groepsleerkrachten groep 8, aandacht in de klas aan de aspecten (N=35, getallen zijn frequenties)

Besteed aandacht aan de volgende aspecten van
het Theresialyceum…
Mate van leerlingzorg en begeleiding
Schoolgrootte
Sfeer op het Theresialyceum
Voor- en nadelen van brede/categorale scholen
Bereikbaarheid van het Theresialyceum
Beleid t.a.v. spijbelen en geweld
Aan- of afwezigheid van een huiswerkklas
Toezicht op de leerlingen
Beleid t.a.v. lesuitval
Kwaliteit van het lerarenteam
Eindexamenprestaties
Hoogte ouderbijdrage en andere kosten
Percentage allochtone leerlingen
3-jarige brugperiode
Cultuurprofielschool
Hoogbegaafdheidstraject

nooit

op verzoek

systematisch

2
8
11
9
11
30
18
23
29
28
31
33
33
4
29
12

23
20
21
14
20
5
17
10
6
7
4
2
2
17
6
21

10
7
3
12
4
0
0
2
0
0
0
0
0
14
0
2

Uit de tabel blijkt er geen enkel aspect is dat volledig systematisch de aandacht krijgt. De
voor- en nadelen van een brede/smalle school en de 3-jarige brugperiode worden door meer
dan 1/3 van de groepsleerkrachten systematisch besproken. De aspecten: beleid t.a.v.
spijbelen en geweld, toezicht op leerlingen, beleid t.a.v. lesuitval, kwaliteit lerarenteam,
eindexamenprestaties, hoogte ouderbijdrage, percentage allochtonen leerlingen en de
cultuurprofielschool wordt door meer dan 2/3 van de groepsleerkrachten nooit benoemd.
Het aspect: aan-of afwezigheid van een huiswerkklas, wordt door ongeveer de helft nooit
besproken, de andere helft bespreekt het op verzoek.
De aspecten; mate van leerling-zorg en -begeleiding, schoolgrootte, sfeer op het
Theresialyceum, bereikbaarheid van het Theresialyceum en het hoogbegaafdheidstraject
worden voornamelijk (60%) op verzoek besproken.

Deelvraag 4; Wat doet het Theresialyceum ter ondersteuning van de schoolkeuze?
Op het Theresialyceum wordt door tien personen voorlichting gegeven over de school. Zij
hebben een vragenlijst ingevuld om te onderzoeken op welke manier dit gebeurd. Hieronder
in tabel 14 staan de uitgewerkte gegevens van de zes respondenten die deze vragenlijst
hebben ingevuld.
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Tabel 14. Aandacht aan aspecten door voorlichters Theresialyceum (N=6, getallen zijn frequenties)

Besteed aandacht aan de volgende aspecten
van het Theresialyceum…
Schoolgrootte
Sfeer op het Theresialyceum
Sociaal-emotionele klimaat
Mate van leerling-zorg en -begeleiding
Voor- en nadelen van brede/smalle scholen
Vormgeving onderwijs klas 1
Organisatie verschillende niveaus
Doorstroommogelijkheden niveaus
3-jarige brugperiode
Bereikbaarheid van het Theresialyceum
Beleid t.a.v. spijbelen en geweld
Aan- of afwezigheid van een huiswerkklas
Toezicht op de leerlingen
Beleid t.a.v. lesuitval
Kwaliteit van het lerarenteam
Eindexamenprestaties
Hoogte ouderbijdrage en andere kosten
Percentage allochtone leerlingen
Cultuurprofielschool
Hoogbegaafdheidstraject
Geschiktheid voor een bepaalde leerling

nooit

op verzoek
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
5
1
2
1
3
1
4
3
0
0
0

altijd

3
0
1
2
1
1
4
3
0
2
1
1
3
5
3
5
2
3
1
1
3

3
6
5
4
5
4
2
3
6
3
0
4
1
0
0
0
0
0
5
5
3

De groen gemarkeerde cellen geven de hoogste frequentie aan per aspect. De volgende
aspecten worden door (bijna) iedereen (frequentie >4) altijd benoemd: sfeer op het
Theresialyceum, sociaal-emotioneel klimaat, voor- en nadelen van brede/smalle scholen, 3jarige brugperiode, cultuurprofielschool en het hoogbegaafdheidstraject. Het beleid t.a.v.
spijbelen en geweld wordt door (bijna) niemand (frequentie >4) benoemd. Zes van de 21
aspecten worden door de voorlichters enkel op verzoek of zelfs nooit genoemd in de
voorlichting, het gaat om de volgende aspecten: beleid t.a.v. spijbelen en geweld, beleid
t.a.v. lesuitval, kwaliteit van het lerarenteam, eindexamenprestaties, hoogte ouderbijdrage
en andere kosten en het percentage allochtone leerlingen.
Ook hebben de voorlichters aangegeven welke aspecten van het Theresialyceum in hun
ogen het belangrijkste zijn om te benoemen tijdens een voorlichting. De voorlichters werd
gevraagd om aan te geven welke aspecten (maximaal 5) volgens hen benoemd moeten
worden om een kloppend en specifiek beeld van het Theresialyceum te vormen. Hieruit
ontstaat de volgende rangschikking:
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Tabel 15. Rangschikking aspecten Theresialyceum volgens voorlichters Theresialyceum (N=6)

Aspecten Theresialyceum

Rangschikking
(totaal 100%)

Sfeer op het Theresialyceum

17.24%

Aantal keer
gekozen door
voorlichters
5/6

3-jarige brugperiode

17.24%

5/6

Sociaal-emotioneel klimaat

10.34%

3/6

Mate van leerling zorg en begeleiding

10.34%

3/6

Doorstroommogelijkheden niveaus

10.34%

Hoogbegaafdheidstraject

10.34%

3/6

Vormgeving onderwijs klas 1

6.90%

2/6

Cultuurprofielschool

6.90%

2/6

Voor- en nadelen van brede/smalle
scholen

3.45%

Organisatie verschillende niveaus

3.45%

Kwaliteit van het lerarenteam

3.45%

Schoolgrootte

0.00%

Bereikbaarheid van het Theresialyceum

0.00%

0/6

Beleid t.a.v. spijbelen en geweld

0.00%

0/6

Aan- of afwezigheid van een
huiswerkklas
Toezicht op leerlingen

0.00%
0.00%

3/6

1/6
1/6
1/6
0/6

0/6
0/6
0/6

Beleid t.a.v. lesuitval

0.00%

Eindexamenprestaties

0.00%

0/6

Hoogte ouderbijdrage en andere kosten

0.00%

0/6

Percentage allochtone leerlingen

0.00%

0/6

Uit de tabel (tabel 15) is op te maken dat de groen (donker en licht) gemarkeerde aspecten
door minimaal de helft van de voorlichters als belangrijk wordt gezien. Deze aspecten
zouden altijd benoemd moeten worden om een goed beeld te krijgen van het
Theresialyceum. De rood gemarkeerde aspecten worden door niemand als meest belangrijk
gezien voor het creëren van een kloppend en specifiek beeld van het Theresialyceum.
Daarnaast zijn door documentonderzoek alle voorlichtingsdocumenten van het
Theresialyceum bestudeerd. Aan de hand van een samengesteld kijkkader (hoofdstuk 2) met
daarin dezelfde aspecten als in de vragenlijst is er een beeld gevormd van de ondersteuning
middels deze documenten. De afzonderlijk ingevulde kijkkaders zijn terug te vinden in bijlage
6. Een gecombineerd kijkkader van de drie documenten staat hieronder afgebeeld. Waarbij
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de roze kenmerken en aspecten de belangrijkste zijn volgens de voorlichters van het
Theresialyceum.

Figuur 5. Samengesteld kijkkader van de drie afzonderlijke documenten
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Hoofdstuk 5. Conclusie
De resultaten en analyses uit hoofdstuk 4 staan hieronder per deelvraag gecombineerd
uitgewerkt, waarbij er antwoord wordt gegeven op de deelvragen. Deze antwoorden
vormen uiteindelijk samen het antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek:
Op welke manier wordt een basisschoolleerling in (de omgeving van) Tilburg ondersteund
in zijn keuze voor het Theresialyceum door zowel de basisschool als het Theresialyceum?
1. Welke aspecten spelen een rol bij het maken van een schoolkeuze?
Uit het theoretisch kader van dit onderzoek blijkt dat er verschillende
factoren/aspecten/kenmerken van invloed zijn tijdens het maken van de schoolkeuze.
Allereerst is de keuze afhankelijk van verschillende systemen: omgeving, leerling, ouders,
scholen. De belangrijkste factoren per systeem staan hieronder weergegeven:
Omgeving als systeem
- Het nationale onderwijsbeleid en de beleidsruimte die wel/niet aanwezig is
- Provinciale/gemeentelijke afspraken over overgangen en aansluitingen, vanuit
samenwerkingsverbanden of gemeenten
- Beschikbaarheid van bepaalde schooltypen in de omgeving
Om de samenwerking rondom de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen, ontstaan er
steeds meer samenwerkingsverbanden po-vo. Zo is ook het samenwerkingsverband POVO013 ontstaan. Dit is het samenwerkingsverband tussen primair onderwijs en voortgezet
onderwijs in de regio Tilburg. Zij houdt zich bezig met de afspraken die betrekking hebben
op de overstap (povo-013, 2005-2017). De regels en afspraken binnen POVO-013 worden
gebruikt bij het beantwoorden van deelvraag 2.
Leerling als systeem
- Achtergrondkenmerken (sekse, sociaal milieu, etnische herkomst, leeftijd)
- Sociale omgeving
- Ontwikkelingsfase
- Capaciteiten en potentieel
Factoren op het niveau van de leerling zijn vaak vooraf al bekend. Het is voor een school erg
lastig om hierop in te spelen. Vandaar dat hier verder geen onderzoek naar is gedaan.
Gezin als systeem
- Relatie tussen ouders en kind
- Zicht dat ouders hebben op de oriëntatie van het kind en de bekendheid met po en vo
- Manier van opvoeden
- Rol die ouders zelf innemen tijdens de overgang
- Mate waarin ouders zich kunnen aanpassen
Er is dus vanuit de scholen een manier om hierop in te spelen, maar het grootste gedeelte
vindt thuis plaats. Dit betekent dat een school ook op deze factoren geen hele grote invloed
heeft. Omdat dit een praktijkonderzoek is vanuit een vo-school en er gekeken wordt naar
wat de school zelf kan doen om de overgang te versoepelen, is er verder geen onderzoek
gedaan binnen dit systeem.
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Scholen als systeem
Algemene factoren op schoolniveau:
- Pedagogische relatie met het kind
- Partnerschap met ouders
- Visie van de school op po-vo overgang
- Onderlinge verhouding tussen scholen
- Afstemming en samenwerking
Aanbiedende school:
- Schooladvies
- Ondersteuning die leerlingen krijgen bij het maken van de overstap
- Onderwijskwaliteit
Ontvangende school:
- Voorlichting
- Toelatingsbeleid
- Inrichting van de onderbouw en doorstroommogelijkheden
- Ondersteuning bij de overgang
- Onderwijskwaliteit
Vanuit de vorm van het onderzoek, namelijk praktijkonderzoek, is er voor gekozen om in te
zoomen op een aantal van bovengenoemde factoren binnen het systeem van de scholen. Er
is gekozen voor de vetgedrukte factoren.
Vanuit deze theorie is het onderzoek uitgevoerd.
2. Welke praktische zaken/afspraken zijn er zowel landelijk als in de gemeente Tilburg
gemaakt omtrent de overgang van po naar vo?
Deze deelvraag is beantwoord in hoofdstuk 2, waarin de landelijke afspraken naast de
afspraken van de gemeente Tilburg zijn gezet. De uitgebreide resultaten hiervan zijn terug te
vinden in bijlage 1. Er is één belangrijk verschil in de afspraken:
Landelijk
Voor 1 maart moet er een schooladvies
opgesteld zijn; één specifiek niveau of een
gemengd advies, waarin twee
schoolniveaus worden gekoppeld.
Bij een gemengd advies, bepaalt de
middelbare school op welk niveau de
leerling geplaatst wordt.

Gemeente Tilburg
In Tilburg en omgeving is afgesproken dat
basisscholen bij voorkeur enkelvoudige
adviezen afgeven. Bij wijze van uitzondering
geven ze een gemengd advies.
à leerlingen met een dubbeladvies kunnen
alleen geplaatst worden op een VO-school
die een aanbod heeft horend bij het laagste
advies.

3. Wat doet een basisschool in (de omgeving van) Tilburg ter ondersteuning van de
schoolkeuze?
Een basisschool geeft voorlichting middels verschillende voorlichtingsinstrumenten en
verwijst naar de voorlichting vanuit de voortgezet onderwijsscholen. Onderstaande
voorlichtingsinstrumenten worden op de basisschool gebruikt. Deze staan weergegeven in
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een rangorde, waarbij de nummer 1 het vaakst wordt gebruikt en nummer 7 het minst vaak.
Echter, alle onderstaande voorlichtingsinstrumenten komen voor.
1. Open dagen voortgezet onderwijsscholen
1. Brochures
2. Een persoonlijk gesprek op school
3. Voorlichtingsbijeenkomsten
4. Informatieve media
5. Project VO-school
6. Verwijzing inspectie beoordelingen
7. Huisbezoek
Om antwoord te geven op de vraag wat basisscholen specifiek in hun voorlichtingen
behandelen over het Theresialyceum, wordt er een combinatie gemaakt met de resultaten
van de vragenlijst die is afgenomen bij de voorlichters Theresialyceum. Deze combinatie
wordt gemaakt onder deelvraag 4.
4. Wat doet het Theresialyceum ter ondersteuning van de schoolkeuze?
Uit het onderzoek blijkt dat het Theresialyceum zelf de volgende kenmerken en aspecten het
meest belangrijk vindt om een kloppend en specifiek beeld te krijgen van de school: sfeer, 3jarige brugperiode, sociaal-emotioneel klimaat, leerling- zorg en –begeleiding,
doorstroommogelijkheden niveaus en het hoogbegaafdheidstraject.
Om antwoord te geven op de deelvraag, wordt er gekeken op welke manier het
Theresialyceum de voorlichting over deze kenmerken en aspecten doet. Daarna zal er ook
gekeken worden in hoeverre de basisschool op de hoogte is en hoe ze de leerlingen hierover
voorlichten.
Wanneer alle resultaten samen in tabel 16 gepresenteerd worden, resulteert dit in
onderstaand overzicht:
Tabel 16. Alle resultaten in een overzicht
Kenmerk/aspect
Theresialyceum

Sfeer
3-jarige brugperiode
Sociaal-emotioneel
klimaat
Leerling-zorg en –
begeleiding
Doorstroommogelijkheden
verschillende niveaus
Hoogbegaafdheidstraject

Basisschool
(kennis) (N=68)
gedeeltelijk

geheel

n.v.t.
54,4%
11,8%

n.v.t.
25%
0%

Basisschool
(voorlichting
leerkracht) (N=35)
op
altijd
verzoek
60%
8,6%
48,6%
40%
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

65,7%

52,9%

5,9%

57,4%

8,8%

Theresialyceum
(documenten) (N=3)
gedeeltelijk

geheel

1 vd 3
0 vd 3
1 vd 3

0 vd 3
3 vd 3
2 vd 3

Theresialyceum
(voorlichting)
(N=6)
op
altijd
verzoek
0 vd 6
6 vd 6
0 vd 6
6 vd 6
1 vd 6
5 vd 6

28,6%

0 vd 3

3 vd 3

2 vd 6

4 vd 6

n.v.t.

n.v.t.

1 vd 3

2 vd 3

3 vd 6

3 vd 6

60%

6%

0 vd 3

3 vd 3

1 vd 6

5 vd 6

Over de kennis van de belangrijkste kenmerken (vier in totaal) kan geconcludeerd worden
dat drie van de vier onderdelen bij de meerderheid bekend zijn. Overigens zijn de
belangrijkste aspecten (sfeer en leerling-zorg en -begeleiding) niet meegenomen omdat deze
niet voorkwamen in dit deel van de vragenlijst, dus er kan niets gezegd worden over de
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kennis en het contact omtrent deze aspecten. De kennis die men heeft van de vier
kenmerken wordt voornamelijk bestempeld als ‘gedeeltelijk’. Echt goed op de hoogte van
deze kenmerken zijn de meeste respondenten dus niet.
Voor wat betreft de voorlichting op de basisschool door een leerkracht groep 8, kan
geconcludeerd worden dat het merendeel de aspecten met name op verzoek bespreekt.
Opvallend is dat de 3-jarige brugperiode door 40% altijd wordt benoemd. Hieruit zou je
kunnen concluderen dat groep 8 leerkrachten dit vaker een specifiek, belangrijk en bijzonder
kenmerk van het Theresialyceum vinden.
Uit de resultaten van de voorlichters van het Theresialyceum kan geconcludeerd worden dat
de belangrijke kenmerken/aspecten nooit buiten beschouwing worden gelaten door de
voorlichters. Een aantal voorlichters geeft wel aan dat ze bepaalde kenmerken/aspecten
alleen bespreken op verzoek. Dit betekent dus dat het kan zijn dat bepaalde ouders niks
horen over deze kenmerken of aspecten wanneer niemand uit het publiek ernaar vraagt.
Het documentonderzoek van de voorlichtingsdocumenten van het Theresialyceum geeft
weer dat de zes kenmerken, die aangegeven worden door het Theresialyceum als
belangrijkste kenmerken en aspecten, allemaal in de documenten aan bod komen.
Wanneer het contact tussen basisscholen en het Theresialyceum over deze specifieke
kenmerken bekeken wordt (tabel 17), blijkt dat het contact hierover nog minder is dan het
contact dat in het algemeen plaatsvindt tussen basisscholen en het Theresialyceum.
Tabel 17. Contact met het Theresialyceum over belangrijkste kenmerken (N=68)
Contact met het
Theresialyceum

1.3
doorstroommogelijkheden

1.5
3-jarige
brugperiode

1.6
sociaalemotioneel
klimaat

1.8
hoogbegaafdheidstraject

Nooit
Op
verzoek/sporadisch
frequent

48
19

61
25

65
7

45
22

1

1

0

1
totaal

Gemiddelde
over de vier
belangrijkste
kenmerken
(frequentie)
54,75
18,25

Percentage
vier
belangrijkste
kenmerken
80,5
26,8

Algemeen
gemiddelde
alle
kenmerken
(percentage)
70,7
28,1

0,75
68

1,1
100

1,2
100

Algemene conclusies en beantwoording van de hoofdvraag
Op welke manier wordt een basisschoolleerling in (de omgeving van) Tilburg ondersteund in
zijn keuze voor het Theresialyceum door zowel de basisschool als het Theresialyceum?
De algemene conclusie is dat zowel de basisscholen als het Theresialyceum zelf niet volledig
zijn in de voorlichting over de belangrijkste kenmerken en aspecten van het Theresialyceum.
Documenten van het Theresialyceum zijn over het algemeen wel volledig, maar over een
aantal kenmerken en aspecten niet. De voorlichters van het Theresialyceum laten een
kenmerk of aspect nooit bewust buiten beschouwing en bespreken het zelfs bijna altijd.
Soms wordt een kenmerk door een enkeling alleen besproken wanneer ernaar gevraagd
wordt.
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Bassischolen hebben te weinig kennis over de belangrijke kenmerken van het
Theresialyceum. Het contact tussen de basisscholen en het Theresialyceum over deze
belangrijke kenmerken is erg summier, waarbij geconcludeerd mag worden dat het contact
over de belangrijkste kenmerken nog minder is. Groepsleerkrachten groep 8 geven aan veel
aandacht te besteden aan de schoolkeuze. Echter, wordt er door de leerkrachten in groep 8
weinig aandacht besteed aan de belangrijke kenmerken en aspecten van het Theresialyceum
specifiek, wanneer ze dit wel doen is dit vooral op verzoek.
Vanuit het Theresialyceum wordt er dus systematischer ondersteuning geboden aan de
specifieke schoolkeuze voor het Theresialyceum dan dat dit gebeurt vanuit de basisscholen.
Deze conclusies kunnen teruggekoppeld worden aan het praktijkprobleem; het rendement
van klas 1 is de afgelopen jaren onvoldoende, dit betekent dat er veel kinderen van school
moeten na klas 1 omdat ze het niveau op het Theresialyceum niet aan kunnen. De school
ziet het liefst leerlingen gelijk op de juiste plek en dus de best passende school. Het
Theresialyceum vraagt zich soms af of de leerlingen bij ons wel op de beste plek zitten. Uit
cijfers blijkt dat een groot aantal leerlingen na klas 1 van school moet wisselen en dus niet
op de juiste school zaten. Dit probleem vormde de aanleiding van dit onderzoek. De vraag
was daarom ook; hoe kiest een leerling voor het Theresialyceum en met name hoe wordt
hij/zij hierin ondersteund?
Het onderzoek vormt mogelijk een begin van de oplossing. Er gaan natuurlijk veel
verschillende dingen gepaard met de overgang PO – VO, de schoolkeuze is er één van. Dit
onderzoek beschrijft vooral de huidige stand van zaken omtrent schoolkeuzeondersteuning,
van waaruit er volgend jaar een vervolgonderzoek gedaan kan worden.
Aanbevelingen
Een belangrijke aanbeveling is dat dit onderzoek een vervolg moet krijgen. Nu de huidige
stand van zaken omtrent schoolkeuzeondersteuning beschreven is, kan er gekeken worden
naar de zaken die beter kunnen.
De kwaliteit van de overgang wordt bepaald door de mate waarin de aanbiedende en
ontvangende school hun eigen kenmerken kennen en deze ook communiceren met het andere
systeem. Wanneer beide systemen elkaar goed kennen, kunnen ze makkelijker anticiperen en
adapteren (Bosch, Konermann, de Wit, Rutten, & Amsing, 2008).
Uit bovenstaande literatuur afkomstig uit het theoretisch kader, blijkt dat het voor de
overgang po-vo en het maken van de juiste schoolkeuze belangrijk is dat aanbiedende en
ontvangende scholen veel kennis hebben van elkaar. Dit zou dan ook een van de
aanbevelingen zijn vanuit dit onderzoek voor het Theresialyceum. Wanneer het
Theresialyceum het belangrijk vindt dat er een kloppend beeld wordt gevormd van de
school, is het belangrijk dat wij als school er zoveel mogelijk aan doen om dit mogelijk te
maken. Het is dus belangrijk om de kenmerken en aspecten die uit dit onderzoek zijn
gekomen meer onder de aandacht te brengen in voorlichtingen. Aanbevelingen zijn dan ook
om nauwer contact met de basisscholen te krijgen, waardoor het makkelijker wordt voor de
basisscholen om informatie van het Theresialyceum te krijgen, wat resulteert in betere
voorlichting door groepsleerkrachten groep 8 over het Theresialyceum. Dit contact kan op
verschillende manieren, denk aan werkbezoeken op een basisschool, organiseren van een
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studiemiddag voor leerkrachten groep 8 of een nieuwflash vanuit het Theresialyceum voor
basisscholen.
Daarnaast is het van belang dat er één document is waarin de belangrijkste punten van het
Theresialyceum worden weergegeven. Wanneer je nu op de website kijkt, staan er
meerdere brochures. Mensen die informatie willen, lezen misschien niet alle brochures los
door en kunnen daardoor de, in de ogen van het Theresialyceum, belangrijkste kenmerken
missen. Een aanbeveling zou dus zijn om één basisdocument te maken waarin op z’n minst
deze belangrijkste kenmerken en aspecten in één worden vermeld.
De meeste basisschoolleerkrachten besteden alleen specifieke aandacht aan het
Theresialyceum, wanneer hiernaar gevraagd wordt. Dit is echter jammer, want op deze
manier krijgen kinderen misschien helemaal geen voorlichting over het Theresialyceum. Een
aanbeveling voor groepsleerkrachten groep 8 zou dus kunnen zijn dat ze hun voorlichting
kunnen verbeteren op het gebied van voorlichting over de afzonderlijke vo-scholen en
daarbinnen op de concrete omstandigheden op deze verschillende vo-scholen. Deze
aanbeveling komt overeen met een aanbeveling uit een eerder onderzoek (Driessen, et al.,
2005) naar de schoolkeuze ondersteuning.
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Hoofdstuk 6. Discussie
Na het uitvoeren van het onderzoek is het tijd om terug te kijken op het ontwerp en de
uitvoering van het onderzoek. Tijdens de uitvoering van het onderzoek richtten er zich al
enkele vragen op en merkte ik dat bepaalde dingen op een andere manier wellicht heldere
resultaten lieten zien.
Discussiepunten vragenlijst inhoudelijk
Te beginnen bij het ontwerpen van de meetinstrumenten. Vanuit de literatuur (Driessen, et
al., 2005) is een opzet gebruikt voor de verschillende vragenlijsten. Binnen dit eerdere
onderzoek bestond de vragenlijst uit meerdere delen waarin ze werkten met kenmerken
algemeen en specifieke aspecten voor voorlichting in de klas. Voor dit onderzoek zijn
verschillende delen samengevoegd en zijn er specifieke kenmerken vanuit het
Theresialyceum toegevoegd. Achteraf blijkt dat het niet handig is dat er twee keer met een
verschillend rijtje kenmerken en aspecten werd gewerkt. Vanwege het samenvoegen van de
verschillende onderdelen uit eerder onderzoek, is het werkbaarder om deze kenmerken en
aspecten volledig samen te voegen, waardoor de resultaten later ook beter geanalyseerd
konden worden. Op dit moment was het niet mogelijk om sommige resultaten te
combineren, omdat simpelweg over een kenmerk niet altijd dezelfde vraag werd gesteld als
over een aspect. Mijn aanbeveling zou dus zijn om met een totaallijstje van kenmerken en
aspecten te werken, wat je dan ook gewoon ‘kenmerken’ noemt. Dit lijstje zou er in mijn
ogen dan zo uit moeten zien:
- Schoolgrootte
- Sfeer op het Theresialyceum
- Sociaal-emotionele klimaat
- Mate van leerlingzorg en begeleiding
- Voor- en nadelen van brede/smalle scholen
- Vormgeving onderwijs klas 1
- Organisatie verschillende niveaus
- Doorstroommogelijkheden niveaus
- 3-jarige brugperiode
- Bereikbaarheid van het Theresialyceum
- Beleid t.a.v. spijbelen en geweld
- Aan- of afwezigheid van een huiswerkklas
- Toezicht op de leerlingen
- Beleid t.a.v. lesuitval
- Kwaliteit van het lerarenteam
- Eindexamenprestaties
- Hoogte ouderbijdrage en andere kosten
- Percentage allochtone leerlingen
- Cultuurprofielschool
- Hoogbegaafdheidstraject
- Geschiktheid voor een bepaalde leerling
Dit totaallijstje is overigens later wel gebruikt voor de vragenlijst voor voorlichters van het
Theresialyceum. Daarin merk je ook dat de verwerking van de resultaten makkelijker gaat.
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Voor het ontwerp van de vragenlijsten is er een pilot uitgevoerd. Deze pilot is gedaan bij
twee leerkrachten groep 8. Zij vonden de vragenlijsten erg duidelijk, waardoor de
onderzoeker de vragenlijst zo heeft gelaten. Dit discussiepunt over het ontwerp van de
vragenlijst kwam echter pas later naar boven, namelijk op het moment dat de resultaten
geanalyseerd moesten worden.
Een tweede discussiepunt binnen de vragenlijst ontstond bij het invullen. De respondenten
konden aangeven welke functie zij bekleden op hun basisschool. De mogelijkheden waren:
directeur, groepsleerkracht groep 8 of anders, namelijk… . Deel 3 van de vragenlijst
verscheen alleen op het moment dat iemand bij deze vraag ‘groepsleerkracht groep 8’ aan
zou vinken. Achteraf blijkt dat de 9 personen die ‘anders, namelijk…’ hebben aangevinkt ook
groepsleerkrachten waren, maar ook nog een andere functie bekleden. Dit waren dan
bijvoorbeeld groepsleerkrachten groep 8 en intern begeleiders. Helaas is er van deze
respondenten dus een non-respons op deel 3 van de vragenlijst, door het verkeerd
programmeren van de digitale vragenlijst. Dit probleem is er helaas in de pilot niet
uitgekomen, omdat beide proefpersonen enkel groepsleerkracht groep 8 zijn.
Het derde discussiepunt binnen de vragenlijst komt voort uit deel 2 van de vragenlijst. Hierin
konden respondenten aangeven welke voorlichtingsinstrumenten op school beschikbaar zijn
voor ouders en leerlingen. Een van de antwoordmogelijkheden was ‘persoonlijk gesprek op
school’. Dit werd door het grootste gedeelte van de respondenten aangegeven als
‘aanwezig’ op de basisschool. Echter vraag ik me als onderzoeker af wat voor gesprek dit dan
is. Alle basisscholen voeren adviesgesprekken met elke leerling in groep 8. Echter, de vraag is
in hoeverre er in deze gesprekken ook al gesproken wordt over de schoolkeuze. Wanneer
respondenten dit gesprek bestempelen als een gesprek op school, kan het zijn dat er valse
resultaten uit het onderzoek zijn gekomen. Echter, doordat het begrip te ruim omschreven
is, kan je hier geen conclusies uit trekken. Binnen een volgend onderzoek zou dit concreter
beschreven moeten worden, bijvoorbeeld; een persoonlijk gesprek op school na het
adviesgesprek over de specifieke schoolkeuze.
Discussiepunten proces
Een discussiepunt binnen het proces is naar voren gekomen bij de verspreiding van de
vragenlijsten. Ik merkte al snel dat ik alleen aan de informatie e-mailadressen van
basisscholen kon komen. Dit betekende dat alle vragenlijsten eerst bij de conciërge of de
administratie binnen kwamen. Het hing dan van hen af of de vragenlijst ook daadwerkelijk
bij de juiste persoon/personen terecht kwam. Als onderzoeker heb ik dus niet altijd inzicht
gehad in de verspreiding. Vervolgens merkte ik bij het versturen van de ‘reminder’ dat ik
opnieuw via de informatie-adressen moest communiceren. Misschien vindt een conciërge of
administratief medewerker het wel niet nodig om dit onderzoek nogmaals door te sturen,
omdat zij verwachten dat hun collega’s het wel hebben ingevuld. Voor een volgend
onderzoek zou het fijn zijn om direct te kunnen communiceren met de personen die je wilt
bereiken. Wellicht dat je via het informatie-adres eerst alle e-mailadressen kunt opvragen.
Daarnaast viel de respons van de voorlichters van het Theresialyceum mij als onderzoeker
een beetje tegen. Zes van de tien voorlichters hebben de vragenlijst ingevuld. Echter, voor
hen is dit onderzoek juist heel erg van belang, waardoor ik had gehoopt dat zij allemaal de
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vragenlijst zouden invullen. Het is mogelijk dat de timing van de vragenlijst heeft
meegespeeld bij het wel of niet invullen ervan. Op het moment dat ik de vragenlijst
verstuurde waren er 6 van de 10 voorlichters met school op reis. Dit betekent dat ze op dat
moment minder met hun e-mails bezig zijn en wellicht niet gelijk de vragenlijst hebben
ingevuld. Om deze reden heb ik na de reisweek nog een reminder gestuurd. Maar ook dan
kan ik me voorstellen dat de voorlichters veel e-mails te verwerken hebben die nog open
stonden van de reisweek. Omdat de voorlichters de vragenlijst anoniem konden invullen,
had ik geen zicht op wie de vragenlijst nog niet had ingevuld. Voor een volgende keer is het
een idee om deze tien personen nog een keer persoonlijk aan te spreken, aangezien het om
een klein aantal proefpersonen gaat.
Als laatste discussiepunt binnen het proces, heb ik nagedacht over de open avond en
meeloopmiddagen. Deze twee dagen zijn niet meegenomen in het onderzoek, terwijl dit
hele belangrijke dagen zijn voor het Theresialyceum om een andere een beeld te laten
vormen van onze school. Gedeeltelijk is de open avond wel meegenomen, omdat de
voorlichtingen die gegeven worden wel onderzocht zijn. Een belangrijk aspect wat op beide
dagen goed naar voren komt is de sfeer. Dit is lastig te onderzoeken middels de vragenlijsten
en documenten, maar de sfeer wordt in deze dagen natuurlijk erg goed gevoeld. Dit had
wellicht een aanvulling kunnen zijn op de resultaten van het onderzoek.
Discussiepunten over getrokken conclusies
In het eerdere onderzoek (Driessen, et al., 2005) van waaruit de basis voor de vragenlijsten
is ontstaan wordt geconcludeerd dat met name de het thuis voelen op de nieuwe vo-school
door de leerling belangrijk is op het succes van de overgang van po naar vo. Basisscholen
kunnen hierin een voorlichtende rol spelen, maar het is lastig om iets te vertellen over de
sfeer en het sociaal-emotionele klimaat van een vo-school als je hier weinig kennis van hebt.
Dit geldt dus ook voor dit onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat er weinig kennis is over het
sociaal-emotionele klimaat (0% is geheel op de hoogte, 11,8% gedeeltelijk). Helaas is de
sfeer niet meegenomen in dit onderdeel van de vragenlijst. Hierdoor blijft de vraag achter in
hoeverre hierover kennis is bij de basisscholen. Wel kan hierover gezegd worden dat het
onderwerp sfeer aan bod komt wanneer leerlingen er naar vragen. Dit komt overeen met
resultaten uit eerder onderzoek (Driessen, et al., 2005).
Een van de belangrijke kenmerken is de 3-jarige brugpriode. Opvallend is wel dat dit
kenmerk van alle kenmerken het grootste percentage (40%) ‘altijd’ besproken laat zien in
het gedeelte over voorlichting in de klas door groepsleerkrachten groep 8. Hieruit zou je
kunnen concluderen dat de groepsleerkrachten groep 8 dit onderwerp als belangrijkste of
meest specifieke kenmerk beschouwen van het Theresialyceum en daarom dus altijd
benoemen. Deze vraag is echter niet letterlijk gesteld, dus kun je deze conclusie ook niet
hard maken. Het is wel interessant om na te gaan waarom deze cijfers zo zijn. Hebben de
basisscholen daar dan wel meer kennis van en weten zij dat dit een bijzonder kenmerk is van
het Theresialyceum?
De conclusie dat het Theresialyceum systematischer aandacht besteed aan de
ondersteuning voor de schoolkeuze dan een basisschool is niet volledig te wijten aan een
basisschool. Dit omdat ze van de meeste kenmerken en aspecten ook niet volledig op de
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hoogte zijn. Hier kunnen ze enerzijds deels zelf iets aan doen, door meer documenten vanuit
het Theresialyceum te bestuderen om zo volledig op de hoogte te zijn. Daarnaast zijn er ook
kenmerken en aspecten die vanuit het Theresialyceum niet volledig worden gepresenteerd
of zo gepresenteerd worden dat je erg goed moet zoeken, waardoor basisscholen dit ook
niet kunnen weten. Anderzijds kan het komen door de mate van contact, wat er laag is,
waardoor er ook weinig kennisdeling is tussen basisscholen en het Theresialyceum.
Een vraag die bij mij als onderzoeker, ter afsluiting, sowieso naar voren is gekomen is als
volgt; Hoe verkrijgen bassischolen (directie én groepsleerkrachten groep 8) kennis over de
verschillende vo-scholen in de regio? Uit conclusies blijkt dat de basisscholen weinig kennis
hebben van het Theresialyceum, echter vraag ik me nu af hoe ze deze kennis kunnen
verkrijgen? Is dit enkel via de website van de verschillende vo-scholen of krijgen ze meer
achtergrondinformatie vanuit de scholen zelf?
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Bijlage 1. Informatie POVO-013
https://www.povo-013.nl/overstap1.html
Wettelijk telt alleen het basisschooladvies als toelatingscriterium voor het voortgezet
onderwijs.
In Tilburg en omgeving is afgesproken dat basisscholen bij voorkeur enkelvoudige adviezen
afgeven en bij wijze van uitzondering een dubbeladvies. Leerlingen met een dubbeladvies
kunnen alleen geplaatst worden op een VO-schol die een aanbod heeft horend bij het
laagste advies.
Regels en afspraken:
- De basisschool dient bij het schooladvies aan te geven of de betreffende leerling
ondersteuning heeft gehad (Plein 013-arrangement)
- Het advies moet voor 1 maart door de basisschool aan de ouders van de betreffende
leerling worden afgegeven
- POVO-013 zorgt ervoor dat ouders tijdens de jaarlijkse inschrijfavonden schriftelijk
het advies met unieke code ontvangen die nodig is voor de aanmelding/inschrijving
op de gekozen VO-school
- Uiterlijk 4 maart moeten alle basisscholen het onderwijskundig rapport op definitief
zetten
- Je kunt je maar op één school aanmelden op 6 of 8 maart 2018
- Indien een school geen loting toepast, vindt inschrijven en aanmelden gelijktijdig
plaats
- De wens van ouders, die is opgenomen in het overdrachtsformulier, wordt bij het
advies gevoegd.
- Directeur van de basisschool stuurt na aanmelding DOD naar de school voor
voortgezet onderwijs (ouders ontvangen een afschrift)
- Bestuur van de vo-school beslist of een leerling wordt toegelaten. Wanneer het
advies van de leerling niet voldoet of wanneer de vo-school gevraagde
‘ondersteuning’ niet kan bieden, kan de leerling geweigerd worden. Dit dient
schriftelijk te worden toegelicht aan ouders. De vo-school is dan verplicht samen met
ouders een passende school voor de leerling te vinden.
https://www.povo-013.nl/toelatingscriteria.html
Het advies van de basisschool:
De leraren van de basisschool weten beter dan wie ook hoe uw kind zich gedraagt in een
studieomgeving. Hun advies is voor de school van voortgezet onderwijs erg belangrijk. Het
gaat er namelijk niet alleen om wat het kind allemaal kan en weet. Ook zaken als
zelfstandigheid, nauwkeurigheid, werkhouding en belangstelling spelen een grote rol.
Halverwege groep 8 wordt tijdens een gesprek met de ouders, de leerkracht van groep 8, en
vaak ook de directeur van de school, een advies gegeven. Bij dat advies wordt rekening
gehouden met de mogelijkheden en de interesses van het kind. Dit advies wordt in een
Onderwijskundig Rapport vastgelegd. Volgens de wet is de school verplicht aan de ouders
een afschrift van dat rapport te geven.
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De Eindtoets:
De eindtoets is m.i.v. het schooljaar 2014-2015 verplaatst van februari naar april. Dat heeft
nogal wat gevolgen. Bij aanmelding neem je alleen het advies mee. Wel zal de basisschool in
het onderwijskundige rapport zoveel mogelijk informatie geven om te laten zien hoe zij tot
dat advies is gekomen. Het is de bedoeling dat alle leerlingen in groep 8 in april een
eindtoets gaan maken, maar in het schooljaar 2014-2015 hebben scholen nog de keuze om
daarvoor verschillende toetsen te gebruiken op verschillende momenten. Als de uitslag van
de eindtoets van april binnenkomt, heeft iedereen al een brief ontvangen met het bericht
van een definitieve plaatsing. Het zou natuurlijk kunnen dat de uitslag van de eindtoets dan
toch nog wijst op een andere leerweg. Als dat een lagere leerweg is, dan blijft de inschrijving
bij de school voor VO gewoon staan. Als de score wijst op een hogere leerweg, dan moet de
basisschool het advies opnieuw bekijken en kan de basisschool alsnog besluiten het advies
aan te passen. De school hoeft dat niet te doen, maar moet dan uitleggen waarom de
aanpassing niet gedaan wordt.
In sommige gevallen kiezen ouders ervoor om door een onafhankelijke partij onderzoek te
laten doen naar de mogelijkheden en interesses van hun kind. Afhankelijk van het type
onderzoek kan deze uitslag ook betrokken worden bij de schoolkeuze.
Naast bovenstaande gegevens is natuurlijk ook de studiehouding van de leerling van belang.
Dit is mogelijk wel het belangrijkste aspect bij het bepalen van de schoolkeuze. Een leerling
kan veel in z'n mars hebben, maar geen enkele belangstelling of motivatie hebben om te
studeren. Omgekeerd is het ook mogelijk dat een leerling wel een enorm
doorzettingsvermogen heeft, maar veel moeite heeft met leren. Een scholengemeenschap
geeft een leerling wat dat betreft iets meer ruimte door in de brugklas die keuze later pas te
bieden.
Toelating
Nadat u en uw kind hebben bepaald naar welke school uw kind wil gaan, volgt de
toelatingsprocedure.
Voor de toelating tot het eerste leerjaar vmbo, havo en vwo geldt dat de leerling, volgens de
directeur van de basisschool of school voor speciaal onderwijs, het niveau van die opleiding
aan moet kunnen. De leerkracht van het kind is meestal ook bij dit advies betrokken.
Officieel staat dat in een Onderwijskundig Rapport. Dit rapport wordt verzonden naar de
school voor voortgezet onderwijs, waar de leerling wordt aangemeld. De ouders ontvangen
een afschrift van het rapport.
Wanneer er overeenstemming is tussen het advies van de basisschool of school voor
speciaal basisonderwijs en het aanbod van de VO-school van de keuze, is het kind
toelaatbaar op de betreffende school voor voortgezet onderwijs. In andere gevallen vindt er
overleg plaats over de leerling. Voor toelating tot een school met leerwegondersteunend
onderwijs (LWOO) en het speciaal voortgezet onderwijs (SVO) gelden bijvoorbeeld andere
toelatingsregels. Als u hier meer informatie over wilt, kunt u contact opnemen met de
directeuren van de betreffende scholen.
Aanmelding
Tussen de kerstvakantie en de carnavalsvakantie vinden er op vrijwel alle scholen open
dagen plaats. Ouders kunnen die met hun kinderen bezoeken om een indruk te krijgen, om
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sfeer te proeven en om kennis te maken met de leerkrachten die daar werken. Het is niet de
bedoeling om in te schrijven tijdens de open dagen. Rondom maart worden er jaarlijks twee
aanmelddagen vastgesteld, waarop ouders en kinderen zich bij een school kunnen
aanmelden. Vaak kiezen ouders ervoor zich bij twee of meer scholen aan te melden. Om
problemen te voorkomen, vragen we ouders duidelijk aan te geven waar de voorkeur voor
hun eerste keuze ligt, dat is ook de school waar de originele adviesbrief van de basisschool
wordt afgegeven. De inschrijfdata zijn m.i.v. 2011 voor alle scholen voor voortgezet
onderwijs dezelfde.
Toelatingscriteria
De toelatingseisen tot een school voor voortgezet onderwijs zijn door de overheid geregeld
in een aantal wetsartikelen. Voor de toelating tot het eerste jaar vmbo, havo en vwo geldt,
dat een leerling kan worden toegelaten, die afkomstig is van een school voor basisonderwijs
en bij wie naar het oordeel van de directeur van die school voldoende mogelijkheden zijn
voor het volgen van het onderwijs op de betreffende school. Dit advies komt tot stand aan
de hand van de schoolloopbaangegevens.
Dit advies wordt onder verantwoordelijkheid van de directeur van de school ingevuld in het
Digitaal Onderwijskundig Rapport. Dit rapport wordt op de webapplicatie geplaatst, waar de
school voor voortgezet onderwijs, waar het kind is aangemeld, het van af kan halen. De
ouders ontvangen een afschrift van het Digitaal Onderwijskundig Rapport.
Belangrijke data
Aanmelden alle leerlingen: dinsdag 6 maart en donderdag 8 maart
Centrale eindtoets: 17 tot 19 april (digitaal 16 tot 26 april)
Bericht toelating: verzenden op donderdag 19 april 2018
Kennismakingsmiddag: donderdag 21 juni 2018
Loting 2018
Een aantal scholen (2College Jozefmavo, De Nieuwste School, Odulphuslyceum en Reeshof
College) hebben vanwege ruimtegebrek een maximaal aantal leerlingen dat instroomt per
schooljaar. Deze scholen zullen loten indien het maximale aantal leerlingen wordt
overschreden.
Deze loting vindt plaats binnen 2 weken na aanmelden.
Leerlingen die uitgeloot worden hebben een gegarandeerde plaats op een school waar niet
geloot wordt. Scholen die niet loten kunnen geen leerlingen afwijzen omdat de school vol is.
Het is niet mogelijk om op meerdere scholen mee te loten.
De exacte lotingsprocedure kunt u vinden bij de betreffende scholen.
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Bijlage 2. Lijst met basisscholen
Geel gemarkeerde scholen hebben afgelopen 3 jaar leerlingen geleverd aan het
Theresialyceum.
Naam

Plaats

Aboe El-Chayr

Tilburg

Achthoeven

Udenhout

Antares

Tilburg

Berkeloo

Berkel-Enschot

Bibit

Tilburg

BS Armhoefse Akker

Tilburg

BS De Alm

Tilburg

BS De Kring

Rijen

BS De Lochtenbergh

Tilburg

BS De Regenboog

Baarle-Nassau

BS De Touwladder

De Moer

BS De Touwladder

Kaatsheuvel

BS De TOVERVOGEL

Oisterwijk

BS De Triangel

Tilburg

BS De Vijf Eiken

Rijen

BS De Vlinderboom

Loon op Zand

BS De Vonder Moergestel

Moergestel

BS Doelakkers

Hilvarenbeek

BS Fatima

Tilburg

BS Graaf van Ursel

Moergestel

Bs Pendula

Tilburg

BS Rennevoirt

Berkel-Enschot

BS St Caecilia

Berkel-Enschot

BS St Franciscus

Biezenmortel

BS St Willibrordus

Diessen

BS Starrebos

Hilvarenbeek

BS Vrije School Tiliander

Tilburg

Bs Wandelbos

Tilburg

Christoffel

Tilburg

Cleijn Hasselt

Tilburg

d'n Hazennest

Tilburg

De Blaak

Tilburg

De Bloemaert

Tilburg

De Boemerang

Tilburg

De Borne

Tilburg

De Bunders

Oisterwijk

De Cocon

Tilburg

De Coppele

Oisterwijk

De Elzen

Tilburg

De Heerevelden

Tilburg

De Mussenacker

Udenhout

De Petteflet

Tilburg
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De Regenboog

Tilburg

De Sleutel

Tilburg

De Sporckt

Tilburg

De Stappen

Tilburg

De Vijf Hoeven

Tilburg

De Vlashof

Tilburg

De Vonder

Riel

De Wegwijzer

Tilburg

De Wichelroede

Udenhout

De Wildschut

Gilze

De Zuidwester

Tilburg

Den Akker

Oisterwijk

Den Bijstere

Tilburg

Den Bongerd

Goirle

Don Sarto

Tilburg

Gesworen Hoek

Tilburg

Helen Parkhurst

Tilburg

Jan Ligthart Driecant

Tilburg

Jan Ligthart Huibeven

Tilburg

Jan Ligthart Rendierhof

Tilburg

Jeanne d'Arc

Tilburg

Jenaplanschool De Kleine Akkers

Goirle

KBS De Bolster

Gilze

KBS De Drie Musketiers

Hulten

Kindercampus Oculus

Tilburg

Klinkers

Tilburg

Koolhoven

Tilburg

Meander

Tilburg

OBS Darwin

Oisterwijk

OBS De Bienekebolders

Moergestel

OBS De Driehoek

Hilvarenbeek

OBS De Kikkenduut

Oisterwijk

OBS De Vuurvogel

Tilburg

OBS Den Bussel

Kaatsheuvel

Open Hof

Goirle

Panta Rhei

Tilburg

Prins Bernhard

Tilburg

RK BS De Akkerwinde

Baarle-Nassau

RK BS De Blokkendoos

Loon op Zand

RK BS De Bron

Goirle

RK BS De Kameleon

Goirle

RK BS De Kinderboom

Kaatsheuvel

RK BS De Lage Weijkens

Loon op Zand

RK BS De Molenhoek

Oisterwijk

RK BS De Regenboog

Goirle

RK BS De Vaert

Kaatsheuvel

RK BS Klimop

Kaatsheuvel

RK BS St Willibrordus

Alphen NB

RK BS Theresia

Kaatsheuvel
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SBO Westerwel

Tilburg

St. Hubertus

Tilburg

Stelaertshoeve

Tilburg

t Schrijverke

Goirle

BS de Vlinderakker
BS St Fransiscus

Biezenmortel

De Vlinder

Baarle-Hertog

De Wingerd

Esbeek

Negensprong

Poppel

OBS de Dobbelsteen

Hoogerheide

OBS Montessori Breda

Breda

Reuzepas

Turnhout
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Bijlage 3. Vragenlijst basisscholen
INLEIDING
Het maken van de juiste schoolkeuze is voor het welbevinden van de leerling erg belangrijk.
Voorafgaand aan de schoolkeuze heeft er een lang traject plaatsgevonden. Tijdens dit traject
komen onder andere de volgende aspecten aan bod: adviesgesprekken,
voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders, bezoek aan vo-scholen, vergelijking van
inspectierapporten op rendement en samenstelling van leerling populatie, schoolgidsen
bekijken en overleg met klasgenoten en hun ouders over de schoolkeuze. Er zijn aspecten
die ouders zelf ondernemen, andere aspecten komen aan bod door de basisschool of door
het Theresialyceum.
De kwaliteit van de po-vo overgang wordt bepaald door de mate waarin de basisschool en
de school voor voortgezet onderwijs hun eigen kenmerken kennen en deze ook
communiceren met de andere school. Door heldere communicatie en voorlichting
voorkomen we dat wij als scholen een verkeerde beeldvorming creëren.
Ons doel is om samen met de basisscholen de overgang naar het Theresialyceum zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Om dit voor elkaar te krijgen willen wij graag kijken wat we
kunnen verbeteren in het traject. Voordat we daaraan kunnen beginnen onderzoeken we
eerst de huidige situatie.
Vragenlijst over schoolkeuze-ondersteuning Theresialyceum
DEEL I (directeur en groepsleerkrachten groep 8)
0.1. Welke kenmerken zijn bij de basisschool bekend van het Theresialyceum?
(3-puntsschaal: niet op de hoogte – gedeeltelijk op de hoogte – goed op de hoogte)
0.2. De basisschool heeft contact met het Theresialyceum over de volgende
onderwerpen:
(3-puntsschaal: nooit – sporadisch/op verzoek – frequent)
1.1 We weten hoe het Theresialyceum het onderwijs in verschillende niveaus heeft
georganiseerd?
1.2 We hebben hier contact over met het Theresialyceum?
2.1. We weten hoe het Theresialyceum het onderwijs in de brugklas vormgeeft?
2.2. We hebben hier contact over met het Theresialyceum?
3.1. We weten hoe het Theresialyceum de doorstroom van het ene niveau naar het andere
niveau mogelijk maakt
3.2. We hebben hier contact over met het Theresialyceum?
8.1. We weten hoe de 3-jarige brugperiode van het Theresialyceum werkt?
8.2. We hebben hier contact over met het Theresialyceum?
4.1. We weten hoe en of het Theresialyceum leerling- en of huiswerkbegeleiding biedt?
4.2. We hebben hier contact over met het Theresialyceum?
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5.1. We weten hoe het Theresialyceum het sociaal-emotionele klimaat vormgeeft?
5.2. We hebben hier contact over met het Theresialyceum?
6.1. We weten hoe het Theresialyceum lesuitval en spijbelen tegengaat?
6.2. We hebben hier contact over met het Theresialyceum?
7.1. We weten hoe het Theresialyceum omgaat met hoogbegaafde leerlingen?
7.2 We hebben hier contact over met het Theresialyceum?
9.1. We weten hoe het Theresialyceum het onderwijs vormgeeft als cultuurprofiel school?
9.2. We hebben hier contact over met het Theresialyceum?
10. We hebben contact over de geschiktheid van het Theresialyceum voor een bepaalde
leerling?
11. We hebben contact over andere onderwerpen, namelijk…
DEEL II (directeur en groepsleerkracht groep 8)
1. Welke informatievoorzieningen voor leerlingen/ouders komen voor op de basisschool?
(komt wel voor/komt niet voor)
- Voorlichtingsbijeenkomsten
- Brochures
- Huisbezoek
- Persoonlijk gesprek op school
- Project vo-school
- Informatieve media
- Verwijzing open dagen
- Wijzen op inspectiebeoordelingen
DEEL III (groepsleerkrachten groep 8)
1. Ik besteed in groep 8 systematisch aandacht aan de specifieke schoolkeuze? (ja/nee)
2. Aan welke aspecten geef je aandacht? (nooit – op verzoek – systematisch)
- Mate van leerling zorg begeleiding
- Schoolgrootte
- Sfeer op school
- Voor- en nadelen van brede dan wel categorale scholen
- Bereikbaarheid school
- Beleid t.a.v. spijbelen en geweld
- Aan- of afwezigheid huiswerkklas
- Toezicht op leerlingen
- Beleid t.a.v. lesuitval
- Kwaliteit van lerarenteam
- Eindexamenprestaties
- Hoogte ouderbijdrage en bijkomende kosten
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-

Percentage allochtone leerlingen
3-jarige brugperiode
cultuurprofielschool
hoogbegaafdheidstraject
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Bijlage 4. Inleidende mail basisscholen
Beste basisschool,

Deze mail is bestemd voor de directeur en de groepsleerkrachten groep 8.
Naar aanleiding van een groter onderzoek vanuit het Theresialyceum naar de overgang van primair
onderwijs naar voorgezet onderwijs, mail ik u. Mijn naam is Nina de Veer, docent LO en
docentonderzoeker op het Theresialyceum.
Afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat de verstroom van leerlingen aan het einde van klas 1 groot is.
Met verstroom bedoelen we dat leerlingen na klas 1 van het Theresialyceum gaan en starten op een
andere school voor voortgezet onderwijs. Deze verstroom kan verschillende oorzaken hebben. Eén
van de oorzaken kan wellicht zijn dat de leerling voor de verkeerde school heeft gekozen. We willen
graag de verstroom inperken, onder andere ten behoeve van het welzijn van de leerling.
Daarom willen we graag samen met de basisscholen in (de omgeving van) gemeente Tilburg kijken
hoe we de ondersteuning bij het maken van de schoolkeuze kunnen verbeteren. Voordat we kunnen
nadenken over verbeteringen, wordt eerst de huidige situatie in kaart gebracht. Om een beeld te
krijgen van de basisscholen, wil ik u vragen om onderstaande enquête in te vullen.

LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Heeft u vragen over het onderzoek of wilt u meer weten, dan kunt u mij mailen:
n.d.veer@theresialyceum.nl

Met vriendelijke groet,
Nina de Veer
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Bijlage 5. Vragenlijst voorlichters Theresialyceum
Het maken van de juiste schoolkeuze is voor het welbevinden van de leerling erg belangrijk.
Voorafgaand aan de schoolkeuze heeft er een lang traject plaatsgevonden. Tijdens die
traject komen onder andere de volgende aspecten aan bod: adviesgesprekken,
voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders, bezoek aan vo-scholen, vergelijking van
inspectierapporten op rendement en samenstelling van leerling-populatie, schoolgidsen
bekijken en overleg met klasgenoten en hun ouders over de schoolkeuze. Er zijn aspecten
die ouders zelf ondernemen , andere aspecten komen aan bod door de basisschool of door
het Theresialyceum.
De kwaliteit van de po-vo overgang wordt bepaald door de mate waarin de basisschool en
de school voor voortgezet onderwijs hun eigen kenmerken kennen en deze ook
communiceren met de andere school. Door heldere communicatie en voorlichting
voorkomen we dat wij als Theresialyceum een verkeerde beeldvorming creëren.
Ons doel is om samen met de basisscholen de overgang naar het Theresialyceum zo soepl
mogelijk te laten verlopen. Om dit voor elkaar te krijgen wil ik graag kijken wat we kunnen
verbeteren in dit traject. Voordat we daaraan kunnen beginnen onderzoek ik eerst de
huidige situatie.
DEEL I
Ik geef … aandacht aan de volgende aspecten (nooit – op verzoek – altijd):
- Schoolgrootte
- Sfeer op het Theresialyceum
- Sociaal-emotionele klimaat
- Mate van leerlingzorg en begeleiding
- Voor- en nadelen van brede/smalle scholen
- Vormgeving onderwijs klas 1
- Organisatie verschillende niveaus
- Doorstroommogelijkheden niveaus
- 3-jarige brugperiode
- Bereikbaarheid van het Theresialyceum
- Beleid t.a.v. spijbelen en geweld
- Aan- of afwezigheid van een huiswerkklas
- Toezicht op de leerlingen
- Beleid t.a.v. lesuitval
- Kwaliteit van het lerarenteam
- Eindexamenprestaties
- Hoogte ouderbijdrage en andere kosten
- Percentage allochtone leerlingen
- Cultuurprofielschool
- Hoogbegaafdheidstraject
- Geschiktheid voor een bepaalde leerling
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DEEL II
Welke aspecten zijn voor jou het belangrijkste om te benoemen, zodat de ouders/leerlingen
een goed beeld krijgen van het Theresialyceum? Kies maximaal 5 aspecten.
-

Schoolgrootte
Sfeer op het Theresialyceum
Sociaal-emotionele klimaat
Mate van leerlingzorg en begeleiding
Voor- en nadelen van brede/smalle scholen
Vormgeving onderwijs klas 1
Organisatie verschillende niveaus
Doorstroommogelijkheden niveaus
3-jarige brugperiode
Bereikbaarheid van het Theresialyceum
Beleid t.a.v. spijbelen en geweld
Aan- of afwezigheid van een huiswerkklas
Toezicht op de leerlingen
Beleid t.a.v. lesuitval
Kwaliteit van het lerarenteam
Eindexamenprestaties
Hoogte ouderbijdrage en andere kosten
Percentage allochtone leerlingen
Cultuurprofielschool
Hoogbegaafdheidstraject
Geschiktheid voor een bepaalde leerling
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Bijlage 6. Ingevulde kijkkaders documentonderzoek
KIJKKADER website www.theresialyceum.nl
Gekeken naar openbare documenten die aangegeven staan als mogelijk interessant voor groep 8
(Kopje ‘groep 8’ & Brochures)
Welke kenmerken zijn terug te vinden in het document?
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum verschillende niveaus organiseert
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum het onderwijs in de brugklas vormgeeft
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum de doorstroom van het ene naar het andere niveau mogelijk maakt
Het document beschrijft hoe en of het Theresialyceum leerling- en of huiswerkbegeleiding biedt
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum het sociaal-emotioneel klimaat vormgeeft
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum lesuitval en spijbelen tegengaat
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum omgaat met hoogbegaafde leerlingen

niet

gedeeltelijk

geheel

Het document beschrijft hoe het Theresialyceum opereert als cultuurprofielschool
Het document beschrijft hoe de 3-jarige brugperiode van het Theresialyceum werkt
De volgende aspecten komen aan bod tijdens de voorlichting van het Theresialyceum
Mate van leerling-zorg en -begeleiding
Schoolgrootte
Sfeer op school
Voor- en nadelen van brede dan wel categorale scholen
Bereikbaarheid school
Beleid t.a.v. spijbelen en geweld
Aan- of afwezigheid huiswerkklas
Toezicht op leerlingen
Beleid t.a.v. lesuitval
Kwaliteit lerarenteam
Eindexamenprestaties
Hoogte ouderbijdrage en bijkomende kosten
Percentage allochtone leerlingen
3-jarige brugperiode
Cultuurprofielschool
Hoogbegaafdheidstraject

niet

op verzoek/verwijzing

systematisch

KIJKKADER ‘Die kant op’
Welke kenmerken zijn terug te vinden in het document?
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum verschillende niveaus organiseert
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum het onderwijs in de brugklas vormgeeft
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum de doorstroom van het ene naar het andere niveau mogelijk maakt
Het document beschrijft hoe en of het Theresialyceum leerling- en of huiswerkbegeleiding biedt
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum het sociaal-emotioneel klimaat vormgeeft
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum lesuitval en spijbelen tegengaat

niet

gedeeltelijk

geheel

niet

op verzoek

systematisch

Het document beschrijft hoe het Theresialyceum omgaat met hoogbegaafde leerlingen
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum opereert als cultuurprofielschool
Het document beschrijft hoe de 3-jarige brugperiode van het Theresialyceum werkt
De volgende aspecten komen aan bod tijdens de voorlichting van het Theresialyceum
Mate van leerling-zorg en -begeleiding
Schoolgrootte
Sfeer op school
Voor- en nadelen van brede dan wel categorale scholen
Bereikbaarheid school
Beleid t.a.v. spijbelen en geweld
Aan- of afwezigheid huiswerkklas
Toezicht op leerlingen
Beleid t.a.v. lesuitval
Kwaliteit lerarenteam
Eindexamenprestaties
Hoogte ouderbijdrage en bijkomende kosten
Percentage allochtone leerlingen
3-jarige brugperiode
Cultuurprofielschool
Hoogbegaafdheidstraject
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KIJKKADER Powerpoint voorlichtingen
Welke kenmerken zijn terug te vinden in het document?
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum verschillende niveaus organiseert
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum het onderwijs in de brugklas vormgeeft
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum de doorstroom van het ene naar het andere niveau mogelijk maakt
Het document beschrijft hoe en of het Theresialyceum leerling- en of huiswerkbegeleiding biedt
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum het sociaal-emotioneel klimaat vormgeeft
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum lesuitval en spijbelen tegengaat
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum omgaat met hoogbegaafde leerlingen
Het document beschrijft hoe het Theresialyceum opereert als cultuurprofielschool
Het document beschrijft hoe de 3-jarige brugperiode van het Theresialyceum werkt

niet

De volgende aspecten komen aan bod tijdens de voorlichting van het Theresialyceum
Mate van leerling-zorg en -begeleiding
Schoolgrootte
Sfeer op school
Voor- en nadelen van brede dan wel categorale scholen
Bereikbaarheid school
Beleid t.a.v. spijbelen en geweld
Aan- of afwezigheid huiswerkklas
Toezicht op leerlingen
Beleid t.a.v. lesuitval
Kwaliteit lerarenteam
Eindexamenprestaties
Hoogte ouderbijdrage en bijkomende kosten
Percentage allochtone leerlingen
3-jarige brugperiode
Cultuurprofielschool
Hoogbegaafdheidstraject

niet
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Bijlage 7. Onderzoeksplanning
Op welke manier wordt een basisschoolleerling in (de omgeving van) Tilburg
ondersteund in zijn keuze voor het Theresialyceum door zowel de basisschool als het
Theresialyceum?
Deelvraag
Methode
Planning
1. Welke aspecten spelen een rol bij Literatuurstudie
Okt/Nov
het maken van een schoolkeuze?
‘17
2. Welke praktische
Literatuurstudie (landelijk)
Okt/Nov
zaken/afspraken zijn er zowel
‘17
landelijk als in de gemeente
Documentonderzoek (gemeente
Feb ‘18
Tilburg gemaakt omtrent de
Tilburg)
overgang van po naar vo?
Optioneel: Interview (gemeente
Apr ‘18
tilburg povo-013)
3. Wat doet een basisschool in (de
Documentonderzoek (beleid advies + Feb/Mar
omgeving van) Tilburg ter
voorbereiding vo)
‘18
ondersteuning van de
Enquête kwantitatief (alle bs –
Mar/Apr
schoolkeuze?
directie + groep 8
‘18
Interview kwalitatief (representatieve Apr’ 18
steekproef)
4. Wat doet het Theresialyceum ter Documentonderzoek (voorlichtingppt Jan ‘18
ondersteuning van de
+ enquetes afgelopen jaren + data
schoolkeuze?
IDU)
Optioneel: enquete voorlichters
Feb ‘18
zelfde aspecten als bij basisscholen
Schrijven onderzoeksverslag
April/mei
2018
Presenteren onderzoek
Juni
2018
Inleveren onderzoek
Juni
2018

Bijlage 8. Onderzoeklogboek
Datum

Werkzaamheden

4-09
11-09
18-09
25-09

AOS Bijeenkomst 1. Introductie
Probleemstelling + werkblad
AOS Bijeenkomst 2
Probleemstelling + inleiding
Literatuurstudie
Brainstorm theoretisch kader
Gesprek Emily den Braven
Kaderen + richten vanuit behoeftes Theresialyceum
Kaderen + richten
Literatuurstudie
Inleiding + probleemstelling
Tekstplan theoretisch kader
Literatuurstudie
Spreekuur Kitty
AOS Bijeenkomst 3
Literatuurstudie
Literatuurstudie + filteren
Literatuurstudie
Lezen + categoriseren
Literatuur categoriseren
AOS Bijeenkomst 4

28-09
30-09
2-10

9-10
16-10
21-10
23-10
28-10
30-10
30-10
6-11
11-11
18-11
18-11
20-11
22-11
26-11
4-12
18-12
18-12
15-01
25-01
25-01
5-02
6-02
15-02
22-02
23-02

Schrijven theoretisch kader
Theoretisch kader
Theoretisch kader
Verwerken feedback intervisie
Literatuur studie
AOS Bijeenkomst 5
Verwerken feedback Kitty (praktijkprobleem)
Methode
Onderzoeksplan schrijven
Onderzoeksplan schrijven
Onderzoeksplan inleveren
AOS Bijeenkomst 7
Meetinstrumenten (kijkkaders)
Spreekuur Kitty
Meetinstrument (vragenlijst)
Gesprek Emily den Braven + Coen Jongbloets
Meetinstrument in qualtrics + pilot
Vragenlijst check + verspreiden naar basisscholen
Documentonderzoek
Gesprek Tomas Oudejans

Tijd (in
minuten)
120
120
120
180
60
150
240

120
120
300
300
300
120
60
120
150
30
120
120
40
180
120
60
120
60
30
60
40
180
300
30
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5-03
5-03
9-03
12-03
19-03
26-03
28-03
2-04
9-04
9-04
16-04
1-05
7-05
12-05
14-05
14-05
27-05
28-05

30-05
4-06

7-06
10-06
10-06
11-06

AOS Bijeenkomst 8
Respons bekijken en reminder basisscholen vragenlijsten
Excell voorbereid voor ruwe data aanmeldingen
Enquetes aanmeldingen verwerkt (vraag 1)
Resultaten verwerken
Spreekuur Kitty
Vragenlijst nog 1 maar open gezet voor late respondenten
Resultaten verwerken
Vragenlijst voorlichters Theresialyeum
Hoofdstuk 4. Resultaten
AOS Bijeenkomst 9
Hoofdstuk 4. Resultaten
Resultaten vragenlijst voorlichters verwerken
Hoofdstuk 2 Documentonderzoek
Hoofdstuk 4. Resultaten
Hoofdstuk 4. Resultaten
Hoofdstuk 3. Herschrijven in verleden tijd
Resultaten combineren
Hoofdstuk 5. Conclusie
Resultaten combineren
Hoofdstuk 5. Conclusie
AOS Bijeenkomst 10
Hoofdstuk 5. Conclusie
Hoofdstuk 5. Conclusie
Beantwoording hoofdvraag
Aanbevelingen
Hoofdstuk 6. Discussie
Bijlagen toevoegen aan onderzoeksverslag
Hoofdstuk 5 en 6
Feedback verwerkt
Feedback Kitty hoofdstuk 5 en 6
Presentatie AOS middag
Onderzoeksverslag (lay-out, figuurnummers, tabelnummers,
bijlagen, voorwoord)
Presentatie AOS middag
Samenvatting verslag
Lay-out verslag
Presentatie voorbereiden

120
100
30
180
180
30
20
90

AOS presentatiemiddag
Presenteren & luisteren naar andere docent-onderzoekers

180

60
120
75
120
240
120
120
120
60
260

75
250

60
90
30

TOTAAL= 6800 minuten
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