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Overgang van basis- naar secundair onderwijs: addendum bij de visietekst 

‘Uitbouw vernieuwde eerste graad’1 

 
 

Situering en vaststellingen 

Dat leerlingen van een onderwijsniveau naar een ander moeten overstappen, van school of studierichting 
moeten veranderen, een discontinuïteit ervaren in hun onderwijsloopbaan … is eigen aan onze 
onderwijsstructuur. Een overgang hoeft niet problematisch te zijn, maar plaatst wel leerlingen voor 
specifieke uitdagingen inzake keuzebepaling en aanpassing. 
 
Onderzoek toont aan dat er bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs vaak knelpunten 
optreden:  

 beleidsmatig: een probleemverkenning voor de Algemene Raad van de VLOR benadrukt onder 
meer afstemmingsproblemen op het vlak van onderwijsinhoud, didactiek en een discontinuïteit op 
het vlak van zorg;2 

 vanuit het perspectief van de leerling: het TRANSBASO3-onderzoek geeft aan dat schoolkeuze vaak 
vooraf gaat aan studiekeuze. Ook wordt de studiekeuze bij overgang van BaO naar SO in de eerste 
plaats bepaald door de prestaties voor wiskunde en Nederlands. Interesses en talenten van 
leerlingen spelen amper mee; 

 een brede bevraging naar het welbevinden van leerlingen door de onderwijsinspectie 
(Onderwijsspiegel 2016) toont een significant verschil bij de overgang van lager- naar secundair 
onderwijs: 24% van alle leerlingen gaat meestal of altijd met tegenzin naar school; 1 op 8 in BaO 
(13%) en 1 op 4 (25%) in de eerste graad SO en BuSO. 

 
Het GO! wil de doorstroming van leerlingen verbeteren binnen het net, in het bijzonder de overgang van 
het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. De globale doorstroming van het 6de leerjaar naar de 
eerste graad SO is de laatste jaren (licht) dalend:4 

 2014-2015: 59,46% 

 2015-2016: 58, 83% 

 2016-2017: 57,71% 

 2017-2018: 57,49%  
 
Deze doorstroming verschilt daarenboven sterk van scholengroep tot scholengroep. We noteren 
percentages van 27,96% tot 82,46%. 
 

                                                           

1 https://pro.g-o.be/blog/Documents/nota_go-
_8_december_2017_uitbouw_toekomstige_eerste_graad_secundair_onderwijs_Met_opmerking.pdf 
2Vlor, De overgang van het basis- naar het secundair onderwijs. Een verkenning, Garant, 2008. 
3 Karin Goosen en Simon Boone, Is dat iets voor mij, juf? Leerlingen versterken in het keuzeproces van basis naar 
secundair, Lannoo Campus, 2017. 
4 Interne cijfers van het GO! 
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Het GO! ‘verliest’ dus een groot aantal leerlingen bij de overgang BaO-SO. Via deze nota willen we 
handvaten aanreiken om over deze vaststelling te reflecteren en verbeteringsstrategieën te helpen 
opstellen. De centrale vraag hierbij luidt: wat is nodig om, in een traject dat gekenmerkt is door structurele 
breuken, de lijn in het leren van leerlingen niet te onderbreken?  
 
We benaderen de overgang BaO-SO, net zoals de andere overgangen, niet zozeer als ‘probleem’, want het 
kunnen evengoed kansen zijn. We behandelen hierbij de overgang BaO-SO vanuit beide onderwijsniveaus, 
ze delen immers het eigenaarschap van knelpunten én van oplossingen. De zoektocht naar hefbomen om 
de aansluiting te optimaliseren, zal immers aan kracht winnen wanneer hij vanuit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid ondernomen wordt. 
 
We behandelen hierbij de volgende onderwerpen: 

 samenhang tussen 2 complementaire sporen van leerloopbaanbegeleiding 

 decretale hefbomen in het kader van de modernisering SO 

 randvoorwaarden voor een vlotte overgang BaO-SO 

 kapstokken voor beleid 

 instrumenten 

 bronnen 
 
 

1. Samenhang tussen 2 complementaire sporen van 
leerloopbaanbegeleiding 

 
Leerloopbaanbegeleiding verwijst naar levenslang en levensbreed leren. Binnen het leerplichtonderwijs 
vertalen we dit als onderwijsloopbaanbegeleiding als één van de 4 domeinen van de bredere 
leerlingenbegeleiding, zoals aangestuurd vanuit onder meer het decreet leerlingenbegeleiding.5 
 
Leerloopbaanbegeleiding kan een krachtige hefboom zijn om de overgang BaO-SO vlot te laten verlopen. 
 
Vanuit een perspectief van gepersonaliseerd levenslang en levensbreed leren bewandelen wij twee 
complementaire sporen van leerloopbaanbegeleiding: 

 onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) betekent dat we inzetten op drie loopbaancompetenties die 
helpen om keuzeprocessen te onderbouwen doorheen de volledige onderwijsloopbaan, van 
peuter/kleuter tot overgang secundair naar hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt en verder. 
Deze loopbaancompetenties zijn zelfconceptverheldering, horizonverruiming en 
keuzebekwaamheid. De ontwikkeling van deze drie OLB-competenties wordt aangestuurd binnen 
het kader van het beleid inzake leerlingenbegeleiding van de school, volgens de dynamieken van 
het zorgcontinuüm en in samenhang met de gevalideerde doelenkaders en met gekozen lesdoelen.  

 begeleiden van de leerlingen bij de scharniermomenten in hun onderwijsloopbaan: kleuter-lager, 
lager – secundair, overgang van 1e naar 2e graad, van 2e naar 3e graad en van SO naar HO of 
arbeidsmarkt. Elk scharniermoment kent eigen uitdagingen, methodieken, partnerships, enz. Hier 
focussen wij op de overgang basisonderwijs – secundair onderwijs. 

 

                                                           

5 Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor 
leerlingenbegeleiding, goedkeuringsdatum 27/04/2018 
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In het BaO ligt de klemtoon op het begeleiden van leerlingen. Oriënteren en attesteren spelen hier zo goed 
als geen rol, tenzij in functie van het scharniermoment BaO-SO. In het SO daarentegen ligt de klemtoon 
helaas te veel op oriënteren en attesteren, en is er nog heel wat groeimarge inzake begeleiden.  
 
Het scharniermoment van de overgang van BaO naar de eerste graad van het SO mondt uit in een 
eenvoudige vorm van attestering en van bijhorende oriëntering van de leerlingen: 

 leerlingen met een attest van het basisonderwijs gaan automatisch naar de A-stroom in het SO 

 leerlingen zonder attest van het basisonderwijs worden automatisch georiënteerd naar de B-
stroom. 

 
De eerste graad van het SO is binnen het GO! uitdrukkelijk omschreven als een ‘observerende en  
oriënterende eerste graad’. In het eerste jaar is de basisvorming voor alle leerlingen binnen hetzelfde  
structuuronderdeel (A-stroom of B-stroom) dezelfde. Wel hebben de scholen de ruimte om in het eerste 
jaar via het keuzegedeelte differentiatiepakketten6 aan te bieden. Ook in het tweede jaar van de eerste 
graad is de basisvorming gelijk voor alle leerlingen in hetzelfde structuuronderdeel. Alleen worden hier de 
vrije keuzemogelijkheden van het eerste jaar vervangen door door de overheid opgelegde basisopties in 
combinatie met 2 lestijden differentiatie. Deze basisopties mogen geen voorafname zijn voor de 
studiekeuze in de tweede graad.  

 
 

2. Decretale hefbomen in het kader van de modernisering SO 

 
In het kader van de modernisering SO nam de overheid recent een aantal maatregelen om de overgang 
basis- naar secundair onderwijs te optimaliseren. Op enkele van deze maatregelen gaan we dieper in. 

 Vanaf september 2018 is het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding van kracht voor basis-,  
secundair onderwijs en CLB. Hiermee wordt een beleid inzake leerlingenbegeleiding - uitgebouwd 
vanuit het zorgcontinuüm – voor elke school een erkenningsvoorwaarde.  Vooral het uitbouwen 
van een brede basiszorg voor alle leerlingen is hierbij een uitdaging. 

 De hervorming van de structuur en organisatie van de eerste graad secundair onderwijs focust ook 
op een brede observatie en oriëntering waarin leerlingen hun capaciteiten, interesses en talenten 
verder kunnen ontwikkelen en verkennen. De studiekeuze verloopt getrapt en wordt uitdrukkelijk 
verschoven naar tweede en derde graad. De toegang tot de eerste graad wordt strikter geregeld: 
wie een getuigschrift basisonderwijs heeft, gaat naar 1A. Zonder getuigschrift basisonderwijs start 
de leerling in 1B. 

 Het gebruik van gevalideerde toetsen in het basisonderwijs heeft mee als doelstelling het ijkpunt 
voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs meer uniform te maken over scholen heen. 

 Per 1 september 2019 werden de nieuwe eindtermen van de 1e graad SO van kracht. Ook de 
eindtermen voor de 2e en 3e graad SO en voor het basisonderwijs worden geactualiseerd. De 
(transversale) eindtermen gerelateerd aan domeinen onderwijsloopbaanbegeleiding, leren en 
studeren, preventieve gezondheidszorg en psychosociaal functioneren verdienen hierbinnen 
bijzondere aandacht. 

 Op basis van de taalscreening bij de overgang van lager naar secundair onderwijs tekent de school 
een specifiek taaltraject uit dat aansluit bij de beginsituatie en de specifieke onderwijsbehoeften 
van de leerling. 

                                                           

6 Differentiatiepakketten die inspelen op verkennen, versterken, verdiepen. Dit kan middels modules, projecten, … 
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 Taalinitiatie Frans, Engels en Duits wordt gestimuleerd vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs. 
Naast het Frans kunnen scholen vanaf het derde leerjaar ook Engels of Duits aanbieden. In Brussel 
wordt de bestaande regeling voor het Frans behouden. 

 
 

3. Randvoorwaarden voor een vlotte overgang BaO-SO 

3.1. Algemeen 
De scholengroep en de betrokken scholen ontwikkelen een sterk beleidsvoerend vermogen. Dit zal zich 
o.m. op de volgende wijze uiten: 

 alle actoren werken data-based bij het optimaliseren van hun processen; 

 alle actoren onderzoeken, borgen en verbeteren op systematische wijze hun werking (PDCA); 

 alle actoren maken samen concrete afspraken rond taken, rollen, verantwoordelijkheden en 
verwachtingen. Ze kennen elkaars mandaat en respecteren dit mandaat;  

 alle actoren (scholengroep, scholengemeenschap, school, CLB, OT7 en PBD) zijn bereid de 
ondersteuningsdriehoek school-PBD-CLB te operationaliseren en/of te optimaliseren; 

 alle actoren handelen volgens de gemaakte afspraken; 

 alle actoren werken continu aan een professionele cultuur (samenwerking, professionalisering, 
leren en versterken van elkaar …). 
 

3.2. Pedagogisch klimaat 
Elke leerling heeft nood aan een veilig pedagogisch klimaat, ongeacht of het nu een leerling uit het 
basisonderwijs of uit het secundair onderwijs betreft. 
 
Leerlingen uit het basisonderwijs zijn volop bezig met hun groei- en ontwikkelproces en het ontdekken van 
de wereld en de maatschappij. Zij moeten hierbij de kansen die zich voordoen ten volle kunnen grijpen, in 
de gepaste omgeving en met de nodige begeleiding en ondersteuning op school, door de leerkracht.  
 
In het secundair onderwijs zet de ontwikkeling van de leerling en het verkennen en verdiepen van zijn of 
haar talenten en interesses zich voort. Ook hier bestaat er dus geen twijfel over dat een veilig pedagogisch 
klimaat moet nagestreefd worden. 
 
Een voortzetting en het garanderen van een veilig pedagogisch klimaat van het basisonderwijs naar het 
secundair onderwijs is dus een must. 

 

3.3. OLB-beleid 
Inzetten op een vlotte overgang BaO-SO kan zich niet enkel beperken tot acties die zich uitsluitend 
focussen op dit scharniermoment. Een vlotte overgang is maar mogelijk en zinvol wanneer die ingebed ligt 
in een globaal beleid van onderwijsloopbaanbegeleiding tijdens de gehele leerloopbaan binnen het BaO en 
gekoppeld aan de OLB-begeleiding in de eerste graad van het SO.   
 
Scholen kunnen zich hierbij op vier terreinen de volgende vragen stellen: 

a. Beleid (visie en draagvlak): 

                                                           

7 OT=ondersteuningsteam 
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 Is er een breed schoolbeleid inzake OLB dat ingekapseld zit in het beleid inzake 
leerlingenbegeleiding van de school? 

 Heeft de school hierbij een gedragen visie ontwikkeld die in overeenstemming is met de GO!-
visie? 

 Is hiervoor voldoende draagvlak binnen het schoolteam?  
 

b. Curriculum (oriëntatie en begeleiding): 

 Waar zetten we in op de koppeling van de drie OLB-competenties aan de gevalideerde doelen 
van het BaO en SO (ontwikkelingsdoelen, eindtermen) en aan de lesdoelen binnen de 
verschillende leergebieden, vakken en projecten? 

 Welke didactische insteken kunnen we gebruiken om die koppeling optimaal te laten 
gebeuren? 

 Wat betekent dit voor onze evaluatiepraktijk ? Voor ons beleid inzake leerlingen-begeleiding? 
Voor de werking van de klassenraden? Voor ons attesteringsbeleid? Voor de uitdagingen inzake 
de latere oriëntering naar domein en finaliteit in het SO?  
 

c. Organisatie 

 Wie doet wat inzake OLB ? De leerkracht? De directie? De zoco? De coördinator-
leerlingenbegeleider? De CLB-medewerker? De pedagogische begeleider? 

 Hoe organiseren we de professionalisering van het team inzake OLB? 
 

d. Samenwerking (partnerschappen) 

 Hoe betrekken we ouders bij het OLB-verhaal? 

 Hoe betrekken we andere partners bij het OLB-verhaal, bijvoorbeeld in het kader van de brede 
open school? Of het beroepenhuis? Of SO-scholen en hun meeloopprojecten voor het BaO? Of 
partners inzake leerlingenbegeleiding en OLB binnen het SO?  

 Hoe werken we inzake OLB samen met de leerlingenbegeleiding in het SO? 
 

3.4.  BaO-SO-beleid 
Om tot een sterk BaO-SO-beleid te komen, moeten de volgende randvoorwaarden vervuld worden: 

 alle actoren werken samen een visie uit op BaO-SO-beleid; 

 alle actoren zetten sterk in op heldere, eenduidige en afgestemde communicatie m.b.t. elkaars 

aanbod en aanpak; 

 alle actoren zetten bij alle initiatieven het welbevinden en de ontwikkeling van de leerling steeds 

centraal. 

Om deze randvoorwaarden te realiseren, kunnen de volgende richtvragen worden gesteld: 
a. Beleid (visie en draagvlak) 

 Hoe kunnen we ons beleid inzake de vier domeinen van leerlingenbegeleiding beter op elkaar 
afstemmen? 

 Wat is nodig - in een traject dat gekenmerkt is door structurele breuken - om de lijn in het leren 
van leerlingen niet te onderbreken? 

 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit scharniermoment (structurele ‘breuk’) het 
ontwikkelingsproces van de leerling niet verstoort? 

 Hoe kan men garanderen dat BaO en SO in hun overgang afgestemd blijven in de leer- en 
ontwikkelingsbehoeften van de leerling? 

 
b. Curriculum (oriëntatie en begeleiding) 
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 Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de keuzebekwaamheid, zelfconceptverheldering en 
horizonverruiming van de leerling doorheen de volledige schoolloopbaan steeds sterker 
worden? 
 

c. Organisatie 

 Hoe kunnen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de loopbaan van de leerling 
stimuleren (groeien in eigenaarschap van eigen keuzeproces, realistisch zelfbeeld hebben, 
sterktes en interesses goed kennen ….)? 

 
d. Samenwerking (partnerschappen) 

 Hoe komen we vanuit de scholengroep (BaO + SO samen) tot een gemeenschappelijke visie om 
de uiteindelijk de overgang BaO-SO zachter/vlotter te laten verlopen? 

 Hoe kunnen we vanuit de scholengroep samen met CLB werken aan een helder 
informatieaanbod8 een heldere, eenduidige en afgestemde communicatie tussen alle 
betrokken partners (basisscholen, secundaire scholen, leraren, begeleiders, ouders, CLB ….) en 
kwaliteitsvolle begeleiding (cfr. de 4 verwachtingen en beelden binnen het R-OK)? 

 

3.5. Communicatie- en samenwerkingsbeleid 
Een sterk BaO-SO-beleid veronderstelt en vergt goede samenwerkingsverbanden, samenwerkings-
afspraken én een goed communicatiebeleid tussen en binnen de scholen van de scholengroep, uiteraard 
steeds samen met het CLB. Het betreft dan voornamelijk de communicatie  over de visie van de 
scholengroep m.b.t. de overgang BaO-SO en de verschillende initiatieven die de scholen nemen om een 
vlotte overgang voor alle leerlingen te realiseren.  

Met vlotte overgang bedoelen we concreet dat het welbevinden van de leerling goed is of blijft en dat het 
proces in de ontwikkeling van de leerling niet verstoord wordt op dit scharniermoment. Het is cruciaal dat 
alle partners/actoren goed zicht hebben op de loopbaan van hun leerlingen en deze samen opvolgen. We 
focussen in eerste instantie op de grootste doelgroep, nl. de leerlingen die binnen de scholengroep blijven 
en doorstromen. Uiteraard moet er ook beleid en aanpak uitgewerkt worden voor de zij-instromers, nl. 
leerlingen die van buiten de scholengroep in het SO instromen. 

In deze samenwerking en in het communicatiebeleid zouden zeker de volgende deelaspecten aan bod 
kunnen komen: 

 de structuur, het aanbod en de werking van het gemoderniseerd SO (hier is het bijvoorbeeld 
van belang dat het bij alle betrokken partners doordringt dat er geen studiekeuze is en gemaakt 
wordt in de eerste graad, dat geen 1ASO, TSO of BSO bestaat, dat de eerste echte studiekeuze 
pas gebeurt vanaf de tweede graad ….); 

 de structuur en de werking van het BaO; 

 de structuur en de werking van het CLB (en het OT/ONW)9; 

 de werking van het beleid inzake leerlingenbegeleiding in het BaO; 

 de werking van het beleid inzake leerlingenbegeleiding in het SO; 

 de betrokkenheid van de ouders inzake keuzebegeleiding, talentontwikkeling en specifieke 
behoeften van hun kinderen; 

                                                           

8 Het CLB heeft de opdracht om op objectieve en volledige wijze informatiemomenten voor leerlingen te organiseren 
op scharniermomenten, dus ook bij de overgang BaO-SO. Van de school wordt verwacht dat ze actief meewerkt aan 
de organisatie en de uitvoering ervan. Afspraken hieromtrent dienen minimaal in de samenwerkingsafspraken te 
staan. 
9 OT: ondersteuningsteam. ONW: ondersteuningsnetwerk 
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 correcte, eenduidige en afgestemde informatie bezorgen aan de ouders m.b.t. de structuur van 
het BaO, het gemoderniseerd SO (t.e.m. 3e graad), de kenmerken en de aanpak van de scholen. 
In BaO en SO moeten we dezelfde taal spreken en dezelfde begrippen hanteren; 

 de aanpak van het onthaalbeleid van nieuwe leerlingen in de scholen van de SGR; 

 het attesteringsbeleid; 

 de organisatie van MDO10 (BaO) en klassenraden (SO); 

 overlegstructuur, doelen en aanpak overleg tussen zorgcoördinatoren (ZOCO’s in BaO) en 
coördinatoren leerlingenbegeleiding (SO) en leerlingenbegeleiders. 

 

3.6. Ouderbetrokkenheid 
Kwalitatieve ouderbetrokkenheid zal een positieve impact hebben op de onderwijsloopbaan van de 
leerling. Daarom is het van belang aandacht te besteden aan de volgende punten: 

 de school neemt initiatief om een positieve binding te realiseren tussen ouders en school en zorgt 
ervoor dat elke ouder zich betrokken voelt bij de school en de onderwijsloopbaan van hun kind. De 
school onderneemt actie om de betrokkenheid van moeilijk bereikbare ouders maximaal te 
verhogen  

 de school heeft zicht op de context en wederzijdse verwachtingen van ouders en school en gaat in 
dialoog over ouderbetrokkenheid. Ze doen dit vanuit een gedragen visie op ouderbetrokkenheid en 
–participatie, rekening houdend met de specifieke leefwerelden van de leerlingen 

 de school heeft zicht op de sterktes en groeikansen binnen hun beleid rond ouderbetrokkenheid. 
Wat doen we al om ouderbetrokkenheid te faciliteren en te verhogen? Wat hebben ouders nodig? 
Welke zijn de knelpunten?  

 de school maakt de verschillende communicatielijnen naar ouders transparant, duidelijk en 
gelijkgericht  

 

3.7. Onthaalbeleid 
Een kwaliteitsvol onthaalbeleid wordt gedragen door twee componenten: een informatieve en een 
affectieve. 
 
De informatieve component heeft betrekking op het verlenen van correcte informatie over het curriculum, 
over het organigram van de school, over de rollen en taken van de verschillende actoren in en rond de 
school, over het schoolreglement, over klasafspraken, enz. Een goed uitgebouwd inschrijvingsbeleid hoort 
hier ook bij. De inschrijving is immers het eerste cruciale moment om verbinding te maken met de 
leerlingen en hun ouders. Het gevoel geven gehoord te worden en de tijd daarvoor te krijgen op een veilige 
plaats is hierbij zeer belangrijk. 
 
De affectieve component behelst het aanbieden van een veilig school- en leefklimaat, dit op niveau van de 
leerling, de klas, de school (alle leerlingen en hun leefomgeving binnen de school) en de omgeving buiten 
de school. Maar het gaat hier vooral over een schoolklimaat dat gebouwd is rond betrokkenheid en 
verbondenheid. Hiertoe kan de school vele acties ondernemen, zoals: 

 een veilige start garanderen door bijvoorbeeld de 1ste schooldag enkel de nieuwe leerlingen op 
school te laten komen, de andere jaren starten pas later; 

 1ste schooldagen staan vooral in functie van onthaal en niet zozeer in functie van lessen. Belangrijk 
is dat dit door alle actoren (uit) gedragen wordt en een systematische plaats krijgt in tijd en ruimte; 

 meter-/peterschap voor nieuwe leerlingen bij de start van een schooljaar; 

                                                           

10 MDO = multidisciplinair overleg 
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 klascoaches inzetten die focussen op klasvorming en verbondenheid binnen de klasgroep; 

 oudere leerlingen SO als aanspreekpunt op de speelplaats (cf. ‘conflixers’), na een opleiding rond 
bemiddelen en omgaan met vertrouwelijke info; 

 een meerdaagse organiseren bij aanvang schooljaar (binnen de eerste maand). 
 
Vooraf bruggen slaan tussen BaO en SO is hierbij een cruciale voorwaarde om de overgang vlot en 
onderbouwd te laten verlopen. Basis- en secundaire scholen maken hieromtrent afspraken om 
gezamenlijke activiteiten te organiseren zoals ‘proef’-dagen (leerlingen van het BaO proeven van SO-
vakken, of zelfs van studierichtingen), infodagen of –avonden waarin de SO-school toekomstige leerlingen 
en hun ouders ontvangen, opendeurdagen tijdens dewelke SO-leerlingen de toekomstige leerlingen 
rondleiden, enz. 
 
 

4. Kapstokken voor beleid 

4.1. Data-analyse als basis voor OLB-beleid rond overgang BaO-SO 
De volgende data kunnen opgenomen worden in een data-analyse inzake overgang BaO-SO en OLB: 

 outputanalyse: behaalde attesten in het eerste jaar secundair onderwijs (schoolrapport); 

 leerlingenkenmerken (dataloep); 

 retentiviteit (info schoolloopbaan via schoolrapport); 

 taalscreeningstesten (bv. Diataal); 

 testen bij aanvang secundair onderwijs (wiskunde, Nederlands, Frans, …); 

 resultaten OVSG-testen; 

 databundel schoolse vorderingen en zittenblijven; 

 databundel leerlingenstromen in/uit; 

 (problematische) afwezigheden in het (secundair) onderwijs (dataloep); 

 schoolportret context-input; 

 schoolportret output; 

 doorstroomanalyses GO!; 

 onderwijskundige omgevingsanalyses (in kader van integraalplanning). 
 

4.2. Evaluatie- en attesteringsbeleid 
De 1e graad SO heeft een oriënterende functie waarbij leerlingen kunnen ontdekken wat ze graag doen en 
wat ze goed kunnen. De structuur omvat nog steeds een A-stroom en een B-stroom. De voornaamste 
wijziging is evenwel de striktere toegang tot 1A en 1B. Leerlingen met een getuigschrift  basisonderwijs 
starten namelijk verplicht in 1A. Leerlingen zonder het getuigschrift basisonderwijs starten verplicht in 1B. 
 
Het is daarom belangrijk om in het BaO op een transparante en eenvormige manier om te gaan met het  
uitreiken van het getuigschrift BaO. Een eventuele overgang van 1A naar 1B tijdens het schooljaar zal met 
de nodige omzichtigheid en uitzonderlijk gebeuren. Dit kan maar overwogen worden als na een redelijke 
termijn – eens evaluatiegegevens en remediëring aangeven dat verdergaan in 1A niet in het belang van de 
leerling is – gebeuren.  
 
Met de modernisering van het SO zijn er ook meer schakelmogelijkheden ingebouwd. Zo kan een leerling 
die geslaagd is in 1B, mits akkoord van de toelatingsklassenraad, ook starten in 2A. 
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4.3. Interne professionalisering: kennis van elkaars curriculum  
Uit onderzoek 11en praktijkervaring is gebleken dat de leraren van het secundair onderwijs de eindtermen 
van het basisonderwijs niet kennen en omgekeerd. Ook kennis van elkaars pedagogisch-didactische 
benaderingen en schoolorganisatorische aanpak is er vaak te weinig. 
 
Het gevolg hiervan is dat leraren secundair onderwijs te weinig rekening houden met de verworvenheden 
van leerlingen in het basisonderwijs. Het omgekeerde geldt ook: leraren basisonderwijs hebben te weinig 
kennis van de eindtermen en leerlijnen binnen het curriculum van het secundair onderwijs. 
 
Een betere afstemming op elkaar is een belangrijk aspect dat zeker opgenomen kan worden in het 
professionaliseringsbeleid van de scholen inzake leerlingenbegeleiding in het algemeen, OLB in het 
bijzonder, zowel in het BaO als in het SO. Ook de professionaliseringsinitiatieven inzake de kennis van 
elkaars curriculum (cfr. PI BaO-SO Frans, PI BaO-SO STEM) kunnen voor deze betere afstemming zorgen. 
 

4.4. Werken rond informatiedoorstroom 
Om continuïteit van leerlingenbegeleiding (zie de 4 domeinen) te realiseren, moeten teams van BaO en SO 
communiceren over de onderwijsloopbaan van hun leerlingen. Op die manier kunnen leraren van de eerste 
graad SO de beginsituatie12 van hun leerlingen beter inschatten en rekening houden met de mogelijke 
verschillende onderwijsbehoeften van deze leerlingen. De regelgeving legt omtrent de vorm waarin de 
gegevens moeten worden overgedragen niets op. Een school kiest zelf of de gegevens op papier dan wel 
digitaal worden overgedragen. 
 
Wat moet en kan, wordt nader omschreven in de volgende omzendbrieven:  

 omzendbrief overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering (BaO/2014/05): 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14693 

 omzendbrief DISCIMUS – uitwisseling van leerlingengegevens: https://data-
onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14347 

 
 
Ouders en leerlingen zijn belangrijke partners bij het verzamelen en het interpreteren van gegevens in het 
kader van infodoorstroom. 
 
Een BaSO-fiche is een voorbeeld van hoe scholen operationeel kunnen omgaan met infodoorstroom. Zowel 
in BaO als in SO kan de fiche bijdragen aan een verdieping van de gesprekken met ouders en de leerling 
over de zorg en de begeleiding die er nodig is.  
 
 

  

                                                           

11 Zie http://www.transbaso.be/ 
12 Beginsituatieanalyse in SO = startcompetenties, interesses, onderwijsbehoeften, context, …… in kaart brengen 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14693
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14347
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14347
http://www.transbaso.be/
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5. Instrumenten 

 

5.1. OLB-scan en SOP-OLB 
Binnen het PI OLB wordt gebruik gemaakt van o.m. twee instrumenten: de OLB-scan en het OLB-
schoolontwikkelingsplan. 13De scan maakt een foto van de stand van zaken betreffende OLB in een school. 
Dit instrument kan ingezet worden bij de opmaak van de BSA-OLB, maar ook op verschillende momenten 
binnen het PDCA-gestuurde OLB-ontwikkelingstraject in de school. Zo men wil kan men dit instrument ook 
gebruiken om de stand van zaken betreffende OLB binnen de basisschool te vergelijken met een analoge 
scanfoto van de middenschool. Beide scholen kunnen aldus een gezamenlijk OLB-beleid, culminerend in het 
scharniermoment BaO-SO vorm en inhoud geven. Een gezamenlijk SOP biedt hiervoor een handvat aan. 
 

5.2. Onderwijskiezer 
Onderwijskiezer is een initiatief van de vrije CLB’s en de GO! CLB’s in samenwerking met de CLB’s van OVSG 
en POV én met steun van het Departement Onderwijs. De website biedt netoverschrijdende en neutrale 
informatie over het volledige onderwijslandschap in Vlaanderen en Brussel. De site biedt objectieve en 
volledige informatie over alle studierichtingen, alle scholen, hogescholen en universiteiten, over alle 
niveaus en alle onderwijsvormen en -types, met beschrijvingen, toelatingsvoorwaarden en 
vervolgmogelijkheden. 
 
Ook voor overgang BaO-SO is er materiaal beschikbaar waaronder gevalideerde testen en andere OLB-tools 
terug te vinden via de materialenbox (via Klascement): https://www.onderwijskiezer.be/v2/box/index.php.  
 

5.3. R-OK-wijs, R-OK-zet 
Het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (R-OK) biedt kansen om de kwaliteitsontwikkeling binnen de 
school vorm te geven. Het R-OK helpt om kwaliteitszorg tastbaar te maken op basis van de 
kwaliteitsverwachtingen en bijhorende kwaliteitsbeelden.  
 
De pedagogische begeleidingsdienst GO! heeft daarom R-OK-Wijs ontwikkeld: een interactief document dat 
toelaat de kwaliteitsverwachtingen en bijhorende kwaliteitsbeelden te ontdekken, te begrijpen én met 
kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling aan de slag te gaan tot op de klasvloer. 
 
Daarnaast werd R-OK-Zet ontwikkeld. Dit is een zelfevaluatietool voor beleidsteams, vakgroepen, … 
Startend vanuit de R-OK-kwaliteitsverwachtingen of vanuit de doorlichtingsaspecten verdiept men zich in 
deze materie en komt men tot ‘evalueerbare doelstellingen’. Het beleidsteam en de vakgroepen kunnen 
zich vervolgens inschalen op deze doelstellingen. Na de inschaling prioriteert men mogelijke werkpunten, 
die men opneemt in een actieplan (SOP). 

  
In het kader van een kwaliteitsvol BaO-SO-beleid kunnen – bij voorkeur gemengde (BaO en SO)  – 
schoolteams hun werking linken aan de kwaliteitsverwachtingen en de kwaliteitsbeelden van het R-OK. 
Men kiest bv. in R-OK-ZET (elk jaar) een aantal kwaliteitsverwachtingen. Lerarenteams kiezen 
kwaliteitsverwachtingen uit de rubriek ‘Ontwikkeling stimuleren’; beleidsteams uit de rubrieken ‘Beleid’ of 
‘Kwaliteitsontwikkeling’. De bestaande samenwerking BaO-SO wordt geanalyseerd. R-OK-wijs biedt hier de 

                                                           

13 Deze instrumenten zijn terug te vinden op de virtuele ruimte op Smartschool.  

https://www.onderwijskiezer.be/v2/box/index.php
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kans om te verdiepen. Wat wil een leerling van een school te weten komen om de overgang BaO-SO te 
optimaliseren? Wat mogen/kunnen leerlingen verwachten van de leraren? Dan volgt de inschaling. Het 
‘gemengde schoolteam’ komt tot een prioritering van groeikansen, die worden opgenomen in een 
actieplan (SOP). 
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