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Warme overdracht doet brugklasleerlingen goed 
  

door Patty van Scherpenzeel Mollema 
 
 
Uitsluitend formeel een stapel gegevens doorgeven aan het voortgezet onderwijs- natuurlijk, 
dat kan. Maar met een persoonlijke overdracht door de basisschoolleerkracht blijken leerlingen 
veel meer gebaat. Op een conferentie in oktober zal Expertis laten zien hoe succesvol de 
samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs kan zijn. 
 
“Uit een recente enquête onder brugklasleerlingen van een brede scholengemeenschap blijkt dat bijna 
70% van de leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs als een flinke tot zeer grote stap 
hebben ervaren”, vertelt Expertis-adviseur Patty van Scherpenzeel, tot dit voorjaar coördinator van het 
samenwerkingsproject PO-VO in Zutphen-Warnsveld. “ Leerlingen waarvan de basisscholen hebben 
deelgenomen aan een samenwerkingsproject po-vo, ervaren die overstap als minder groot. Zij kregen   
mini-lessen op de school voor voortgezet onderwijs en werkten in groep 7 en 8 met een specifieke 
methode om hen voor te bereiden”. 
 
Elkaar leren kennen  
Het samenwerkingsproject in Zutphen/Warnsveld richtte zich op vier speerpunten : doorlopende 
leerlijnen, sluitende leerlingenzorg, expertise, doelmatigheid en efficiency 
Studiemiddagen met voorlichting over leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs werden 
georganiseerd, evenals werkmiddagen waarbij vakgebieden  centraal stonden. 
Onderwijsmedewerkers maakten afspraken gemaakt over doorlopende leerlijnen, kijkbezoeken over 
en weer gestimuleerd. Het elkaar leren kennen en van elkaar leren bleek erg waardevol. 
Patty van Scherpenzeel :” De beste basis voor een goede aansluiting van het primair onderwijs op het 
voortgezet onderwijs blijkt de jaarlijkse “warme” overdracht en bijbehorende terugkoppeling, waarbij 
alle leerlingen persoonlijk worden overgedragen tussen  de leerkracht van groep 8 en de aankomende 
brugklasmentor. Zo’n overdracht biedt ruimte om  aanvullende gegevens op het onderwijskundig 
rapport te bespreken.” 
 
Conferentie op komst 
Ook Expertis is betrokken bij samenwerkingsprojecten tussen het primair en voortgezet onderwijs. 
Hiermee beoogt ze het welbevinden van de leerlingen op het gewenste niveau te handhaven, 
afstroom en uitval te voorkomen. Zo’n preventieve en proactieve aanpak draagt optimaal bij aan het 
beoogde jeugdbeleid en onderwijsbeleid.  
Op 10 oktober organiseert Expertis een conferentie “Aansluiting primair onderwijs – voortgezet 
onderwijs”.  Het algemene deel van de conferentie is gewijd aan de stand van zaken en landelijke 
ontwikkelingen, aan de  rol en visie van de onderwijsinspectie, en aan de overdracht van po naar vo. 
Daarna kunnen deelnemers kiezen uit twee workshops met voorbeelden van good practice: 
Zutphen/Warnsveld en Enschede. 
 
Aanmelding voor de conferentie kan op www.expertis.nl 
 
Meer informatie over ondersteuning bij de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs? 
Mail patty.van.scherpenzeel@expertis.nl of dea.knol@expertis.nl  
 


