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Werksessie	  4:	  Ontschotten	  en	  verbinden	  
Sessieleiders	  zijn	  Patrick	  Banis	  (secretaris	  Stichting	  van	  het	  Onderwijs)	  en	  Luut	  Kroes	  
(domeinleider	  onderwijs	  bij	  de	  VSNU).	  

Het	  thema	  
Ons	  onderwijsstelsel	  prikkelt	  sectoren,	  instellingen	  en	  onderwijspersoneel	  weinig	  tot	  
onderlinge	  afstemming	  en	  samenwerking.	  Onderwijsinhoud,	  didactiek,	  
studieloopbaanbegeleiding	  en	  schoolorganisatie	  richten	  zich	  voornamelijk	  op	  de	  eigen	  
schoolsoort.	  De	  schotten	  tussen	  sectoren	  kunnen	  daardoor	  voor	  leerlingen	  en	  studenten	  
lastige	  drempels	  vormen.	  Het	  meer	  inhoudelijk	  op	  elkaar	  laten	  aansluiten	  van	  
onderwijsprogramma’s	  en	  studies	  verbindt	  leerlingen	  en	  studenten	  al	  eerder	  met	  het	  
vervolgonderwijs	  en	  voorkomt	  nodeloze	  studievertraging	  en	  uitval.	  Dat	  voorkomt	  verspilling	  
van	  talent	  en	  geld.	  Om	  meer	  verbinding	  voor	  elkaar	  te	  krijgen,	  is	  onderlinge	  samenwerking	  
en	  vertrouwen	  nodig.	  Hoe	  stimuleren	  we	  dat	  voor	  een	  doorlopende	  lijn	  van	  
talentontwikkeling?	  

	  

Ontschotten	  goed	  voor	  minder	  presterende	  leerlingen	  
De	  deelnemers	  aan	  deze	  sessie	  vinden	  dat	  ontschotting	  het	  meeste	  oplevert	  voor	  niet-‐
gemiddelde	  leerlingen.	  Een	  goede	  overdacht	  helpt	  namelijk	  bij	  het	  omgaan	  met	  
leerachterstanden	  of	  juist	  met	  voorsprongen.	  Ook	  kan	  het	  bijdragen	  aan	  het	  centraal	  stellen	  
van	  een	  brede	  persoonlijke	  ontwikkeling:	  nu	  zijn	  vooral	  de	  cognitieve	  prestaties	  van	  
instromende	  leerlingen	  bekend.	  Onderwijs	  zonder	  schotten	  stelt	  leerlingen	  en	  studenten	  in	  
staat	  om	  een	  breder	  portfolio	  mee	  te	  nemen	  door	  hun	  onderwijscarrière	  heen.	  

Verschillen	  verkleinen	  of	  overbruggen	  
Meer	  nog	  dan	  op	  vakinhoud	  ervaren	  leerlingen	  en	  studenten	  de	  overgang	  tussen	  sectoren	  
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op	  het	  gebied	  van	  didactiek	  en	  pedagogiek	  als	  groot.	  De	  thematische	  aanpak	  van	  het	  po	  zet	  
zich	  bijvoorbeeld	  niet	  door	  in	  het	  vo.	  De	  deelnemers	  doen	  de	  volgende	  aanbevelingen:	  

• Laat	  de	  loopbaanoriëntatie	  en-‐begeleiding	  vanaf	  de	  start	  in	  de	  onderbouw	  van	  het	  vo	  
soepeler	  doorlopen	  naar	  het	  vervolgonderwijs.	  	  

• Investeer	  in	  een	  warme	  overdracht	  tussen	  de	  sectoren	  zodat	  je	  in	  het	  vervolgonderwijs	  
meer	  weet	  van	  een	  instromende	  leerling/student	  dan	  alleen	  de	  leerprestaties.	  Ga	  in	  op	  
de	  persoonlijkheid	  van	  de	  leerling	  en	  student	  om	  een	  gevoel	  van	  anonimiteit	  te	  
voorkomen.	  	  

• Stimuleer	  initiatieven	  die	  overgangen	  verzachten	  zoals	  integrale	  kindcentra	  en	  pre-‐
university	  programma’s.	  	  

• Verander	  de	  mentaliteit	  van	  selecteren	  daar	  waar	  nodig	  zoals	  bij	  de	  overgang	  van	  mbo	  
naar	  pabo.	  Verbeter	  die	  aansluitingen	  en	  begeleid	  leerlingen	  en	  studenten	  daarbij.	  	  

• Scholen,	  onderwijsinstellingen	  en	  docenten	  willen	  graag	  weten	  hoe	  het	  hun	  leerlingen	  
en	  studenten	  vergaat	  in	  het	  vervolgonderwijs.	  Houd	  dat	  structureel	  bij	  en	  bespreek	  dat	  
steeds.	  	  

• Laat	  docenten	  regelmatig	  zien	  hoe	  het	  aanleverend	  en	  vervolgonderwijs	  werkt.	  
• Maak	  leerlingen	  en	  studenten	  eigenaar	  van	  hun	  eigen	  portfolio.	  Zo	  zijn	  ook	  zij	  

verantwoordelijk	  voor	  de	  overdracht	  van	  de	  ene	  naar	  de	  andere	  onderwijssector.	  Houd	  
daarbij,	  met	  de	  trend	  naar	  meer	  gepersonaliseerd	  leren	  naar	  de	  interesses	  van	  de	  
leerling/student,	  wel	  oog	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  de	  cruciale	  vaardigheden	  voor	  het	  
vervolgonderwijs	  en	  de	  arbeidsmarkt.	  

• Slecht	  tenslotte	  ook	  de	  muren	  van	  het	  onderwijs	  zelf:	  laat	  mensen	  uit	  het	  werkveld	  aan	  
leerlingen	  en	  studenten	  perspectief	  bieden	  op	  een	  doorlopende	  leerlijn.	  


