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1. Inleiding :  Keuzeprocesstress 

Er werd al heel veel (goed) onderzoek gedaan naar hoe men leerlingen uit het zesde leerjaar, 

liefst al bij de start van de derde graad lager onderwijs, zo goed mogelijk kan ondersteunen in 

het maken van de juiste keuze op vlak van studierichting (en school). Er is hierbij aandacht 

voor de motivatie en talenten van de leerlingen, er bestaan reeds heel wat tools om op zoek 

te gaan welke richting of toekomstige job voor hen is weggelegd. Er wordt in deze 

onderzoeken en tools dieper ingegaan op het maken van de juiste keuze, er wordt informatie 

gegeven over ‘het secundair onderwijs’ en dit zowel voor leerlingen als hun ouders. CLB’s 

geven sessies aan ouders over de structuur van het secundair onderwijs, het verschil tussen 

en toelatingsvoorwaarden tot de A en B stroom, info over tweede en derde graad en de 

vernieuwingen hierbij ten opzichte van vroeger.1 

Er zijn bundels en vragenlijsten beschikbaar hoe we als leerkracht de leerling kunnen helpen 

in het maken van een goede studiekeuze. Vaak vullen leerlingen dan een vragenlijst is en 

komen ze uit op interesses. Deze interesses houden echter onvoldoende rekening met wat de 

leerling ook inhoudelijk aankan of met wat het aanbod is in de A-en B stroom in de scholen. 

Iemand kan bv heel sterk geïnteresseerd zijn in hout, bouw maar wordt op basis van zijn 

capaciteiten georiënteerd naar de A-stroom. Dan kan hij daar amper kiezen voor zijn interesse 

en heeft zo’n vragenlijst weinig zin.  

Uit het transbaso-onderzoek blijkt dat schoolkeuze vaak vooraf gaat aan studiekeuze, waarbij 

leerlingen (of hun ouders) in de eerste plaats een keuze maken voor een school en dan pas 

kijken wat de school als studierichtingen aanbiedt. Leerkrachten baseren hun advies vaak op 

prestaties voor wiskunde en Nederlands maar hebben niet altijd aandacht voor interesses en 

talenten van de leerling zelf. 2  Misschien hebben leerkrachten momenteel ook nog 

onvoldoende zicht op de talenten en interesses om ook deze aspecten mee te nemen in hun 

advies.  

Voor anderstaligen is de overstap van het lager naar het secundair zeker ook fundamenteel 

om ook deze leerlingen juist te oriënteren. Onderzoek wijst immers uit dat deze leerlingen 

vaker naar richtingen worden gestuurd die niet steeds aansluiten bij hun interesses of 

capaciteiten.3  

 
1 Goede bronnen hiervoor zijn :  

https://transbaso.be/ : grootschalig onderzoek  

https://pro.vanbasisnaarsecundair.be/schoolteams/studie-en-schooladvies 

Karin Goosen (  )  Is dat iets voor mij, juf? Lannoo Campus. ISBN 9789401445030 

Voor leerlingen zelf: https://vanbasisnaarsecundair.be/ 

 
2 Nota overgang BaO-SO.pdf (g-o.be) 

 
3 Dit onderzoek gaat nog dieper in op deze oriënteringsprocessen:  

https://transbaso.be/
https://pro.vanbasisnaarsecundair.be/schoolteams/studie-en-schooladvies
https://vanbasisnaarsecundair.be/
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Nota%20overgang%20BaO-SO.pdf


4 
 

Mijn onderzoek gaat verder dan het zoeken naar de juiste tools om leerlingen goed te 

oriënteren. Hier werd in het verleden immers al heel sterk op ingezet. Mijn onderzoek gaat 

dieper in op het psychologisch en didactisch aspect van de overstap van het lager naar het 

secundair onderwijs.  

• Wat betekent deze stap voor een leerling?  

• Hoe kunnen we leerlingen meer weerbaar maken bij de voorbereiding en de overstap 

naar het middelbaar?  

• Hoe kunnen we leerkrachten uit het zesde leerjaar en uit het eerste jaar secundair 

onderwijs beter ondersteunen in het begeleiden van deze leerlingen bij hun grote 

sprong?  

• Hoe kunnen we ouders ondersteunen bij deze sprong?  

 

2. Aanpak en kansen in het lager onderwijs bij de keuzeprocessen 

Verschillende scholen gaan met het zesde leerjaar naar scholen in de regio. In deze scholen 

krijgen ze extra informatie over de mogelijke richtingen op de school maar leren ze vooral ook 

de school een beetje van binnenuit kennen: welk gevoel krijg ik op deze school, zie ik mezelf 

hier naar school gaan, hoe komen de leerkrachten bij mij over, voel ik me hier veilig,….? 

Idealitair worden deze schoolbezoeken niet alleen door leerkrachten, maar ook door 

leerlingen van de school gegeven. Dit verkleint de drempel om vragen te stellen. 

Bovengestelde vragen zijn fundamenteel om een keuze te maken voor een school maar 

worden jammer genoeg vaak onderbelicht tijdens de informatiesessies op scholen, door de 

leerkracht van het lager onderwijs, door het CLB,…  Hier geeft men vooral info over de richting 

die een kind kan volgen, maar staat men niet voldoende stil bij het welbevinden van de leerling 

en welke scholen het best aansluiten bij de noden van de leerling ( welke scholen zijn sterk in 

zorg, welke scholen zijn sterk in differentiëren en uitdagen,…)  Ik heb een informatiesessie 

bijgewoond van het CLB en daar werd vooral uitleg gegeven over de structuur van het 

onderwijs, andere aspecten werden nauwelijks belicht.  

Sommige leerlingen zijn  bang voor de overstap naar het secundair onderwijs en deze angst 

komt vaak voort uit onwetendheid: hoe zal het daar zijn, zal ik het wel aankunnen, zal ik elke 

dag moeten studeren, wat als ik geen vrienden maak, wat als ik de richting niet graag doe,…?. 

Door leerlingen zoveel mogelijk voor te bereiden op ALLE aspecten van de overstap, kan je al 

wat angst wegnemen. Want vaak komt deze angst voort uit angst voor het onbekende, de 

vertrouwde structuur en omgeving van de lagere school vallen weg, een omgeving die voor 

vele leerlingen vaak al sinds de peuterklas vertrouwd is. Fundamenteel om de angst  en twijfels 

weg te kunnen nemen, is dat leerkrachten uit de lagere school zicht hebben op deze aspecten 

en vooral ook zelf informatie kunnen geven over het secundair onderwijs. Leerkrachten uit 

het secundair onderwijs moeten ook rekening houden met drempels waar leerlingen 

overheen moeten stappen om zich goed te voelen op de grote school. En ouders moeten zelf 

 
https://diversiteitenleren.be/content/5-onderzoek/36-diversiteitsbarometer/diversiteitsbarometer-onderwijs-2018.pdf 

 

https://diversiteitenleren.be/content/5-onderzoek/36-diversiteitsbarometer/diversiteitsbarometer-onderwijs-2018.pdf
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ook de nodige informatie krijgen, gerustgesteld worden zodat ze hun kind ook kunnen 

geruststellen.  

 

Uit gesprekken met leerkrachten en ondersteuners uit verschillende scholen en uit 

gesprekken met ouders en leerlingen uit het zesde leerjaar blijkt dat er nu vooral vanaf het 

tweede semester in het zesde leerjaar intens gestart wordt met ‘de overstap naar het 

secundair onderwijs’. Hierdoor is er niet zoveel tijd om diep in te gaan op de verschillende 

aspecten van de overstap en wordt vooral gefocust op oriëntering naar een bepaalde richting. 

Er vindt een oudercontact plaats in de meeste scholen eind maart, waar ouders ook een 

voorlopige BASOfiche krijgen. Deze fiche geeft jammer genoeg maar beperkte informatie over 

de leerling in kwestie: er is een focus op intellectuele capaciteiten (hebben ze hulp of uitdaging 

nodig bij Wiskunde, Frans,….) maar deze fiche zou nog zoveel meer waardevolle informatie 

kunnen geven over de leerling, waardoor de leerkrachten in het secundair onderwijs ook 

fundamentele informatie kunnen krijgen. Tijdens de inschrijving maken secundaire scholen 

ook gebruik van een vragenlijst, de vraag is of het voor ouders zo evident is om dat alle nodige 

informatie over hun kind te geven. Het is fundamenteel dat er zeker een goed 

inschrijvingsbeleid is in de nieuwe secundaire school waar ruimte is om vragen te stellen, in 

kaart te brengen wat de noden van de leerling zijn, wat de leerling hierbij kan helpen. Dit 

inschrijfmoment is vaak het eerste contact dat ouders hebben met de school dus is het van 

belang dat ouders het gevoel krijgen dat hun stem belangrijk is en ze gehoord worden.  

Over het algemeen verloopt het tweede semester in het zesde leerjaar als volgt om leerlingen 

voor de bereiden op de stap naar het secundair onderwijs:  

• Vanaf januari: boekjes van het clb rond maken van keuzes, info avond ouders  

• Februari: bezoeken aan scholen, scholen die naar de klas komen, clb die uitleg geeft in 

de klas 

• Testen vanuit clb om interesse te peilen, leren leren  

• Maart : opendeurdagen in scholen , scholenbeurs in verschillende steden  

• Maart: oudercontact met bespreken voorlopige BASO fiche en oriëntering 

Waar zouden scholen nog meer kunnen op inzetten:  

- Starten vanaf het vijfde leerjaar met de stap naar het secundair onderwijs, zodat er 

meer tijd is om zicht te krijgen op talenten, sterktes, weerbaarheid, plannen, leren 

leren 

- In het lager vakken aanbieden die ze daar nog niet hebben, maar die wel gekozen 

kunnen worden in het secundair onderwijs: In hoekenwerk of contractwerk 

uitdagingsuurtjes STEM, latijn, bouw, kunst,…. Voorzien zodat leerlingen deze nieuwe 

vakken ook echt leren kennen en kunnen ervaren of dat iets voor hen is, of dat aansluit 

bij hun interesses en hun vaardigheden.  

- Snuffelstages in het eerste middelbaar: bv lessen latijn meevolgen, lessen 

houtbewerking meevolgen,…. 

- Zet vijfde en zesde leerjaar samen, dan kan je een groter aanbod geven, kan je meer 

differentiëren en beter inspelen op talenten.   Sommige leerlingen hebben nood aan 
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een versnelling, anderen moeten bepaalde zaken nog eens herhalen.  Je kan dan 

heterogene groepen vormen op basis van interesses en talenten en niet enkel op 

leeftijd. Dit is een concept dat in tienerscholen heel intensief wordt toegepast.  

- Er zouden meer leerkrachten in de klas moeten komen, nu is er vaak 1 leerkracht in 

het zesde jaar (en in elk leerjaar) waardoor leerlingen het niet gewoon zijn om ook van 

andere leerkrachten, behalve de turnleraar of de zorgleraar, les te krijgen.  In de ideale 

wereld zouden leerkrachten uit het SO kunnen langskomen om bepaalde workshops 

te komen geven en leerlingen warm te maken voor hun vak. Dit kan verder gaan dan 

het lesuurtje Latijn of Clil dat ze bijvoorbeeld krijgen als kennismaking met het 

secundair onderwijs.  

- Activiteiten organiseren tussen leerlingen van het zesde leerjaar en het eerste 

middelbaar, waarbij ze op een informele manier vragen kunnen stellen en 

bezorgdheden kunnen uiten. Leeftijdsgenoten zijn immers een belangrijke bron van 

informatie voor deze leerlingen.  

 

3.  Inzetten op een vlotte overgang tussen het lager en het secundair onderwijs  

Er is een groot verschil in maturiteit en ontwikkelingsniveau van de lagere schoolkinderen die 

de overstap maken naar het secundair onderwijs. Sommige leerlingen ‘zijn er echt klaar voor’ 

en kijken met grote verwachtingen tegemoet naar de eerste schooldag in het secundair 

onderwijs. Hun boekentas gepakt, hun fiets in orde, de weg naar school rijden ze al bijna met 

hun ogen dicht, met of zonder vrienden uit het zesde leerjaar om hen te ondersteunen, ze 

gaan ervoor. Anderen zijn nog heel erg ‘jong’ in gedrag en gedachten en kijken vol angst naar 

de eerste schooldag. Deze diverse beginsituatie vraagt ook om een diverse aanpak. 

 

3.1 Weerbaarheid  

 

De overstap naar het middelbaar kan een stressvolle gebeurtenis zijn voor leerlingen. Een 

beetje stress maakt hen alert en doet hen springen in de duisternis. Teveel stress verlamt en 

beperkt hen in hun exploratie en groei. Kinderen kunnen pas tot leren komen als ze zich ook 

goed voelen. Vandaar dat het zo belangrijk is om aandacht te hebben voor hun welbevinden, 

ervoor te zorgen dat ze zich veilig en geborgen voelen, zeker tijdens transitiemomenten. Hoe 

een leerling tegenover deze grote transitie kijkt, kan bepalend zijn voor het slagen ervan. Een 

mooie metafoor om dit te beschrijven, is de Balkmetafoor. Deze balkmetafoor toont aan dat 

er een aantal fundamenten noodzakelijk zijn, steunpilaren voor de leerling die ervoor zorgen 

dat ze voldoende weerbaar zijn en zich voldoende gesteund voelen om deze stap te zetten. 

(meer info: De Balkmetafoor | In beeld brengen van je psychische gezondheid)  

 

https://www.balkmetafoor.be/
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Reeds in de lagere school kan er gewerkt worden aan de weerbaarheid en veerkracht van 

kinderen: hoe gaan ze om met nieuwe gebeurtenissen, hoe gaan ze om met stress, hoe gaan 

ze om met tegenslagen, hoe gaan ze om met ruzies, hoe maken ze keuzes (of net niet),…..? 

Sommige scholen werken met het KIVA project om kinderen weerbaarder te maken. Dit kan 

misschien in de derde graad nog meer gericht zijn op de grote sprong.  Rots en water is een 

methodiek die ook sterk inzet op weerbaarheid en sociale vaardigheden van kinderen. Dit zou 

aan bod moeten kunnen komen in de lagere school (en de lerarenopleiding, zie verder) . Meer 

info over Rots en Water vind je op Wat is het Rots en Water programma? - Rots & Water  

 

3.2 Transitiedrempels overwinnen 

 

3.2.1 Inzetten op zelfinzicht  

 

Het hangt niet enkel af van maturiteit en weerbaarheid maar van heel veel andere factoren of 

de overstap naar het secundair onderwijs vlot verloopt. De voorbereiding vanuit het lager 

onderwijs (derde graad) en het onthaal in de secundaire school tijdens de eerste dagen en 

weken van het nieuwe schooljaar, kunnen een ontzettend grote impact hebben op het 

welbevinden van deze 12-jarigen. Het aanpassen aan een nieuwe school vraagt heel veel 

vaardigheden van een jongere. Als de school daaraan tegemoet kan komen en deze 

vaardigheden kan stimuleren, binnen een begripvolle, warme en betrokken omgeving, dan 

krijgt de leerling echt wel een duwtje in de rug.  

In de lagere school zou men al een beeld moeten kunnen vormen van de vaardigheden die 

het kind al dan niet bezit om met deze verandering om te gaan:  

- Hoe staat het kind tegenover onverwachte gebeurtenissen? 

- Hoe gaat hij om met nieuwe leerstof? 

- Hoe gaat hij om met leerstof die hij niet begrijpt? 

- Hoe gaat hij om met druk? 

- Hoe gaat hij om met de komst van een nieuw klasgenootje? 

https://www.rotsenwater.nl/algemeen/wat-is-het-rots-en-water-programma/
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- Hoe gaat hij om met tegenslagen?  

- Slaagt hij erin zelfstandig te studeren en taken te maken thuis? 

- Hoe ligt hij in de groep?  

- Wat zijn zijn talenten? En heeft het kind daar zicht op?  

- Wat zijn zijn interesses? En zijn deze wisselend?  

- Wat helpt hem om met stress, druk, falen, onverwachte gebeurtenissen om te gaan? 

Als kinderen hier al zicht op zouden hebben, hebben ze een ontzettend grote 

voorsprong om te starten in het secundair onderwijs.  

Leerkrachten in het lager kennen hun leerlingen, ze leven gedurende een volledig 

schooljaar in een klas samen. Geef hen nog een concretere bril om naar zaken te kijken en 

dan kunnen bovenstaande vragen zeker ook door hen beantwoord worden. Je kan dit ook 

aan de leerlingen zelf bevragen door na toetsenperiodes, moeilijke oefeningen, de komst 

van een nieuw klasgenootje, …een (zelf)evaluatie te laten invullen. Ook ouders zouden 

hierbij betrokken kunnen worden.  

 

Het kwaliteitenspel is een spel dat al heel jong gespeeld kan worden. In een eerste stap 

kunnen leerlingen kwaliteiten op kaartjes kiezen die bij hen passen.4 Past het kaartje, dan 

houden ze het, past het niet, geven ze het aan een leerling van wie ze vinden dat hij of zij 

deze kwaliteit bezit. Bezit niemand deze kwaliteit, wordt het kaartje weggelegd. Belangrijk 

is dan dat leerlingen ook uitleggen waarom een kwaliteit bij hen of een klasgenootje past. 

Dit is een vorm van beloning, ze horen waar ze goed in zijn en dat doet altijd deugd. Er 

bestaan heel wat voorbeelden van dit kwaliteitenspel, ook online waar je kaartjes van kan 

maken en deze kan inzetten op verschillende momenten tijdens het lesgebeuren.  

Eens ze dit kwaliteitenspel goed beheersen, kan je een stapje verder gaan en de 

kernkwadranten van Ofman gaan bespreken: waar ben ik goed in, maar wat kan voor mij 

een valkuil zijn?  

 

afbeelding: www.loopbaanregisseur.nl 

 
4 meer info kan je vinden op  Kwaliteitenspel - Downloadbaar lesmateriaal - KlasCement of Spellen waar 
je wijzer van wordt - Kwaliteitenspel 

http://www.loopbaanregisseur.nl/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/80632/kwaliteitenspel/
https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/
https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/
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Deze spelletjes kan je zelf maken via voorbeelden op internet, je kan dit ook kant en klaar 

kopen.  

 

 

De gevoelsthermometer kan een goed instrument zijn om in te spelen op de gevoelens, 

triggers en frustraties van leerlingen.  Je kan deze door elke leerling apart laten maken 

waarbij de gevoelens die voor hem of haar van belang zijn, centraal staan. Er zijn 

verschillende methodieken om dit in kaart te brengen. Op die manier leert de leerling (en 

zijn ouders) zichzelf beter kennen en zelfkennis is niet voor niets het begin van alle 

wijsheid. Zo leren ze wat er gebeurt als ze zich goed voelen, wanneer ze getriggerd worden 

(en waardoor!) en wat ze kunnen doen om dat te voorkomen.  

Als leerlingen zicht hebben op hun talenten en hun valkuilen, op hun oranje en rode zones, 

dan kan dit voorkomen dat ze panikeren in moeilijke situaties, net omdat ze de tools 

hebben aangeleerd om hiermee om te gaan. Dit zou uiteraard ook verdergezet moeten 

worden in het secundair onderwijs, waar ook hier aandacht is voor sterktes en 

kwetsbaarheden. Dit kan doorheen de zes jaar secundair onderwijs verder uitgediept 

worden, zodat leerlingen ook de sprong naar het hoger onderwijs met een grotere 

weerbaarheid kunnen zetten.  

 

De leerkuil is een methodiek waarbij leerlingen leren om te gaan met tegenslag en falen. Ze 

krijgen vaardigheden aangereikt om van een fixed naar een growth mindset te gaan, om te 

evolueren van een niet kunnen naar een NOG niet kunnen. Meer info vind je op: 

https://platformmindset.nl/ 

https://platformmindset.nl/
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3.2.2 Een zachte landing tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar 

 

Angst kan leerlingen verlammen om verdere vaardigheden te ontwikkelen, om de stap naar 

zelfstandigheid te zetten. Leerlingen moeten daarom het gevoel van veiligheid krijgen, zodat 

angst gereduceerd kan worden. Een veilig klas-en schoolklimaat is daarom zo belangrijk! De 

eerste dagen en weken in hun nieuwe secundaire school zijn fundamenteel om eventuele 

angsten weg te nemen. Het is van belang dat ze tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe 

school met al zijn nieuwe facetten en veranderingen. Een zachte landing is hierbij ontzettend 

aangewezen: geef hen de TIJD om aan de nieuwe situatie te wennen! Daarom zouden scholen 

de veranderingen in stapjes moeten aanbieden: de eerste schooldag is het fundamenteel dat 

leerlingen zich veilig voelen en toch een zekere structuur en continuïteit ervaren:  

- Zorg dat ze in kleine groepjes de school kunnen verkennen tijdens de eerste schooldag, 

als een klasgroep uit 28 leerlingen bestaat, is dat voor sommige leerlingen misschien 

al een drempel 

- Sommige scholen kiezen ervoor om op de eerste schooldag enkel de eerstejaars te 

ontvangen op de school, de andere jaren hebben een buitenschoolse activiteit. Op die 

manier komen de eerstejaars de eerste dag in een ‘kleinere’ school terecht.  

- Zorg dat de klastitularis de vaste persoon is die ze de eerste dag (en) zien, zodat ze ook 

een vertrouwensband kunnen opbouwen met deze persoon 

- Zorg voor een peter of meter die dit écht wil opnemen en die de leerling de eerste 

weken meeneemt in de nieuwe wereld van deze school. Zij kunnen ook het eerste 

aanspreekpunt zijn voor de leerlingen op de speelplaats en kunnen leerkrachten 

aanspreken indien een leerling moeilijkheden ervaart. Als een peter of meter een 

leerling in contact kan brengen met een leraar, een opvoeder, dan kan er korter op de 
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bal gespeeld worden. Leerlingen durven dat meestal niet zelf, zeker niet bij de start 

van het schooljaar, en blijven daarom vaak (te lang) met bezorgdheden zitten.  

- Geef uitleg over de regels van de school maar doe dat niet in 1 keer, probeer ook hier 

na te denken en op te splitsen wat de eerste dag fundamenteel is, en wat later in de 

week kan verteld worden. Sta voldoende stil bij wat er allemaal anders is in het 

middelbaar.  

- Neem tijd om ervoor te zorgen dat de klasgroep elkaar leert kennen, gooi ze niet voor 

de leeuwen door zich  ‘te laten voorstellen’ maar doe dit doorheen activiteiten.  Zeker 

voor jongens is het niet evident om al pratend hun gevoelswereld prijs te geven, laat 

hen leuke activiteiten doen zonder dat ze zichzelf op de voorgrond moeten plaatsen 

als ze dat liever niet doen: sport en spel, een uitstap, in kleine groepjes samenwerken 

(bv escape room,….)kan het groepsgevoel al heel wat versterken.  

- Zorg dat leerlingen een ‘thuislokaal’ hebben die ze zelf kunnen inrichten, zodat ze zich 

welkom en op hun gemak voelen. Laat hen dit lokaal de eerste schooldag zelf inrichten 

en de komende dagen verder aanvullen met materiaal uit hun leefwereld 

- Zorg dat leerlingen ook de leerkrachten leren kennen van wie ze het komend 

schooljaar les zullen krijgen. Ook dat zal voor sommige leerlingen fundamenteel zijn 

om de angst weg te nemen.  

- Geef ze de tijd om te leren omgaan met hun lockers, met wat ze wanneer mee naar 

huis moeten nemen, zorg voor een back-up als ze hun boeken vergeten zijn door 

belangrijke taken, bundels, online werkboeken ook op smartschool te zetten 

- Overlaad ze niet met toetsen ‘om te kijken hoe ver ze staan’, de eerste dagen en weken 

komt er al zoveel op hun af, dat vele toetsen in de eerste schoolweken heel veel stress 

uitlokken bij de leerlingen, stress die nog eens bovenop alle andere stress en 

onzekerheid komt. Ze kunnen maar leren als ze zich ook goed voelen, dus zet hier 

vooral op in tijdens de eerste twee à drie weken van het nieuwe schooljaar. Je kan ze 

wel al taakjes geven door hen te vragen om hun cursussen in orde te brengen, zodat 

ze deze ook leren kennen. Je kan ze geruststellen door hen aan te sporen om hun 

leerstof te bekijken, mondeling te bevragen tijdens deze lessen, zonder hier ook 

punten op te zetten of ze oefentoetjes geven en leerlingen de keuze geven of ze willen 

dat deze meetellen of niet.  

- Leg de link tussen nieuwe leerstof en leerstof die ze al gezien hebben in het lager 

onderwijs. Als ze leerstof herkennen, kan dit een geruststelling voor hen zijn in die 

eerste weken. Leerkrachten zouden ook meer herkenbare werkvormen uit het lager 

moeten gebruiken (bv mag en moet taken, hoekenwerk,…) zodat ze aansluiting vinden 

bij hun leefwereld en voorkennis. Daarom is het ook van fundamenteel belang dat 

leerkrachten zicht hebben op wat leerlingen in het lager onderwijs hebben gezien, en 

hoe dit werd aangebracht, zodat hun verwachtingen afgestemd zijn op de 

verworvenheden uit het lager. Zicht op de eindtermen van het lager en het secundair 

onderwijs zijn hierbij fundamenteel en in de praktijk blijkt deze kennis jammer genoeg 

te ontbreken. Leerlingen komen vaak ook uit verschillende basisscholen, waardoor de 

voorkennis niet steeds bij iedereen gelijk is. Ook hier moet voldoende rekening mee 

gehouden worden, differentiatie en remediëring zijn hierbij fundamenteel. 
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- Leerkrachten moeten zoveel mogelijk positief bevestigen, zeggen dat wat je doet goed 

is, proberen om leerlingen zoveel mogelijk bij de les te betrekken. Pubers kunnen zeer 

onzeker zijn dus bevestiging dat ze goed bezig zijn zorgt voor een grotere motivatie en 

welbevinden.  

- Zeker tijdens de eerste weken is het van belang dat er een eenduidige manier van 

communiceren is over taken en toetsen. Uit gesprekken met leerlingen blijkt dat het 

vaak een grote zoektocht is om het overzicht te vinden in alle communicatiekanalen : 

taken en toetsen op teams, in berichten, op smartschool, op papieren agenda,…. Deze 

zoektocht zorgt voor veel stress en leerlingen zien hierdoor soms het bos door de 

bomen niet meer (en ouders ook niet)  

- Hoe voel je je op speelplaats, ontspanningsruimte, voel je je alleen of eenzaam? Dat 

zijn belangrijke vragen die gesteld moeten worden aan de leerlingen, want uit zichzelf 

zullen ze dit minder snel laten blijken. Daarom is het van belang om vooral de eerste 

weken ‘georganiseerde’ activiteiten te voorzien, hen niet aan hun lot overlaten maar 

als klasgroep bv middagactiviteiten en groepsbevorderende activiteiten organiseren 

waar iedereen ‘verplicht’ moet aan mee doen. Dit moet wel onder toezicht gebeuren 

van bv meters en peters want er is uiteraard risico op haantjesgedrag aangezien de 

groep nog volop gevormd moet worden.  

- Klasuurtjes onder leiding van de klastitularis en eventueel ook een klascoach die weten 

hoe je deze uurtjes zo optimaal mogelijk kan inzetten (werken rond assertiviteit, 

groepsvorming, bespreekbaar maken van moeilijke thema’s, conflicthantering, … ) kan 

een grote steun zijn voor leerlingen. Er zou hiervoor meer didactisch materiaal 

voorhanden moeten zijn zodat leerkrachten dit niet allemaal zelf moeten uitvinden. 

Het CLB zou hierin een informerende en ondersteunende rol kunnen spelen. Je kan 

ook werken met een (digitale) brievenbus waarbij leerlingen ook anoniem (als ze dat 

willen) een boodschap kunnen achterlaten voor hun klassenleraar.  

- Sommige scholen werken met een groene mens, waarbij leerlingen iemand uit het 

team mogen kiezen waar ze zich goed bij voelen en die, naast de klasleraar, een 

vertrouwenspersoon voor hen kan zijn en op een laagdrempeligere manier te bereiken 

is. Dit zorgt voor een extra steun en geruststelling.  

 

3.2.3 Sociaal netwerk uitbreiden  

 

Je komt als leerling vanuit een vertrouwd klasje waar je vaak al 9 jaar mee samen was, terecht 

in een totaal nieuwe omgeving. Niet alleen een nieuw schoolgebouw en vele nieuwe 

leerkrachten, maar ook heel veel nieuwe leeftijdsgenoten. Plots ben je weer de jongste van 

de school. De school is vaak ook veel groter dan de lagere school, met veel meer leerlingen in 

de klas, op de speelplaats en in de eetzaal. Je komt in een nieuwe klasgroep terecht waar jouw 

positie nog onzeker is: hoe verhoud je je tov de anderen leerlingen op vlak van interesses, 

maar ook op vlak van talenten, kennis en vaardigheden? Hoe leerlingen zichzelf vergelijken 

tav de andere klasgenoten en wat hun conclusie hierover is, kan een impact hebben op het 

zich al dan niet ‘thuis’ voelen in een klas. Daarom is het belangrijk om in te zetten op 
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activiteiten waarbij leerlingen elkaar op een laagdrempelige manier leren kennen. Dit kunnen 

kennismakingsspelletjes zijn, maar door samen dingen te doen, leer je elkaar ook kennen: bv 

een gezelschapsspel spelen, een voetbalmatch, een zoektocht in de school,… zo krijgen 

kinderen die niet zo ‘talig’ zijn, ook de kans om doorheen spelletjes te tonen wie ze zijn en 

contacten te leggen.  

 

Klasgenoten wonen, in tegenstelling tot de lagere school, niet meer noodzakelijk in dezelfde 

buurt. Hierdoor kan er ook een netwerk van vrienden in de thuisomgeving wegvallen en lopen 

de kinderen in het weekend en na schooltijd wat verloren. Er is vaak ook minder tijd voor 

hobby’s, of hobby’s uit de lagere school zijn weggevallen. Het is van belang dat leerlingen ook 

in het eerste jaar van het secundair onderwijs nog voldoende vrijetijdsactiviteiten uitoefenen, 

ook al denken ze en lijkt het alsof ze daar geen tijd meer voor hebben. Vrije tijd doorbrengen 

met leeftijdsgenoten, sporten, muziekschool, zijn een uitlaatklep en dat mag niet verloren 

gaan. Dit stimuleert het welbevinden. Leerlingen die de stap naar het secundair maken, zetten 

heel veel nieuwe stappen, het is overweldigend, maar er moet ook nog tijd zijn voor 

ontspanning en vrienden buiten de school.  Daarom is het van belang dat ze ook vrij snel na 

de eerste schooldag leren hoe ze alles moeten inplannen. Uit gesprekken met kinderen komt 

vaak naar voor dat ze bang zijn dat ze heel veel schoolwerk zullen hebben en geen tijd meer 

zullen hebben voor hobby’s. Leerkrachten moeten hier waakzaam voor zijn, door hen 

enerzijds al niet in de eerste schoolweek te overlaten met taken, toetsjes, maar ook door hen 

te helpen plannen, want de meesten kunnen dat nog niet. Als alle hobby’s moeten wijken 

omdat leerlingen de avond voor een toets nog moeten starten, dan is dat vooral ook omdat 

leerlingen nog niet geleerd hebben hoe ze hun tijd zo efficiënt mogelijk moeten verdelen: 

aanleren van time-management moet een evidentie zijn. Deze planning zal hen ook rust geven 

waardoor ze wel nog tijd hebben om met hun vriendjes te spelen en hobby’s uit te oefenen. 

Het zijn nog maar 12-jarigen die echt ook wel ‘speeltijd’ nodig hebben, dat wordt soms jammer 

genoeg uit het oog verloren.  

 

3.2.4 De ouders als blinde vlek  

 

De stap naar het secundair onderwijs is een grote stap voor kinderen, maar is vaak een even 

grote stap voor de ouders. Ouders zijn hier evenmin goed op voorbereid. Vaak hebben ouders 

onvoldoende zicht op wat die overstap concreet betekent, en welk effect dat zal hebben op 

het kind en op het gezinsleven. Uit gesprekken met ouders blijkt dat ook zij heel hard hun weg 

moeten zoeken in het vinden van een nieuwe gezinsregeling eens hun kind in het secundair 

onderwijs zit. Vaak weten ze ook niet hoe ze hun kind hierin kunnen begeleiden: hoe kunnen 

ze hun kind ondersteunen bij het plannen, bij het studeren, bij het kalmeren van hun kind dat 

soms echt wel heel veel stress ervaart?  

Ouders zullen ook in hun vrijetijdsactiviteiten meer rekening moeten houden met de 

schoolplanning van hun kind, en daar zijn ze zich niet steeds bewust van. Hier speelt ook het 

‘gelijke kansen’ debat mee: sommige ouders bezitten zelf de vaardigheden niet om hun 
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kinderen te helpen met het leren leren, het structureren, het plannen, het geruststellen, het 

overzicht behouden,…. Ze kunnen hun kind emotioneel wel steunen en stimuleren, een warm 

nest aanbieden, wat uiteraard ook fundamenteel is, maar uit gesprekken blijkt dat ouders vaak 

met hun handen in het haar zitten en niet weten hoe ze hun kind ook kunnen ondersteunen 

bij hun schoolse taken en opdrachten. Dit geeft hen een gevoel van machteloosheid, waar de 

leerkrachten zich niet steeds bewust van zijn. Op info-avonden krijgen ze heel veel informatie 

van de verwachtingen die de school heeft ten opzichte van de leerlingen en de ouders, maar 

ze blijven op hun honger zitten wat zij dan precies moeten of kunnen doen en vooral HOE ze 

dit kunnen doen. De school zou, zeker bij de overstap naar het secundair onderwijs, de ouders 

veel meer als partner moeten zien en hen ook betrekken en vooral informeren wat ze kunnen 

doen om hun kind te ondersteunen, en wat ze beter niet doen. Als kinderen stress ervaren, 

zouden ze thuis een baken van rust moeten vinden maar ouders zijn soms zelf te gestresseerd 

bij alle veranderingen en het gevoel van hulpeloosheid, dat de rust volledig verdwijnt.  

Hoe kunnen we dit voorkomen: 

- Informeer ouders wat de veranderingen kunnen zijn bij de overstap: het CLB focust nu 

uitsluitend op de structuur van het secundair onderwijs tijdens info-avonden voor 

ouders maar zou zich veel meer moeten richten op de concrete veranderingen in het 

secundair onderwijs. Aandacht voor leren plannen, leren studeren, time-management, 

impact op het gezinsleven,… zijn zaken die nu onderbelicht worden. Als ouders 

hierover al geïnformeerd worden, is de shock voor hen begin september misschien ook 

al minder groot 

- Net voor de start van het nieuwe schooljaar zouden ouders al een info-avond moeten 

krijgen met informatie over het verloop van het schooljaar en vooral ook over de 

verwachtingen: wat verwachten de leerkrachten al van de leerlingen en wat nog niet. 

We moeten er met zijn allen over waken dat we de lat niet te hoog leggen voor de 

kinderen!  

- Zoek naar manieren om ouders meer te betrekken bij smartschool (door het geven van 

een infosessie, desnoods online want nu moeten ze dat vaak allemaal zelf ontdekken 

)  en bij het leren leren: kinderen krijgen wellicht wel essentiële informatie over het 

studeren van bepaalde vakken (of niet?) maar ouders hebben hier geen zicht op. Uit 

gesprekken met leerkrachten in een middenschool kwam het idee om een bundel te 

maken per vak met belangrijke informatie hoe je een bepaald vak moet studeren. Als 

je dit meegeeft met de kinderen, dan kunnen de ouders die dit willen dit ook eens 

doornemen en hierdoor hun kinderen beter ondersteunen bij het leren thuis indien 

wenselijk.  

 

3.2.5 De leerkrachtEN doen ertoe 

 

Een diversiteit aan leraars staan voor de klas. Het is een intensief proces om alle leraren te 

leren kennen, niet alleen bij naam maar ook wat hun verwachtingen zijn. Het is niet evident 

om banden te smeden met zoveel verschillende leerkrachten en je bij iedereen goed te 
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voelen. De steunpilaar van de juf of meester in het lager onderwijs wordt nu ingenomen door 

de klasleraar. Deze klasleraar zal voor vele leerlingen een steun en toeverlaat zijn om wegwijs 

te geraken in de veelheid van leraren voor de klas.  

Belangrijke taken voor een klasleraar zijn dan ook om ervoor te zorgen dat iedereen in de klas 

zich veilig en betrokken voelt. In verschillende scholen waar ik ben langs geweest, hebben ze 

in de eerste graad een ‘klasuurtje’ waar de klasleraar werkt rond sociale vaardigheden, 

groepsdynamica, plannen en leren leren, talentuurtjes, bespreekbaar maken van spanningen 

in de klas, spreken rond moeilijke thema’s, preventief werken rond pesten,…… Deze uurtjes 

zijn fundamenteel voor het welbevinden van de leerlingen. Pubers zijn soms zeer onzeker en 

gaan niet graag naar school omdat ze voortdurend geconfronteerd worden met lessen die (te) 

moeilijk zijn, leerkrachten die (te) veel verwachten, klasgenoten waar ze zich niet bij thuis 

voelen,… Als je 1 of meerdere factoren kan aanpakken, dan kan dat het welbevinden en de 

motivatie van de leerling echt wel vergroten. Gaan ze dan niet naar school voor de inhoud, 

dan toch voor hun nieuwe vrienden.  

Uit gesprekken met leerlingen die de overstap maakten, blijkt dat vele kinderen het vooral 

moeilijk hebben met de veelheid aan leerkrachten en verwachtingen die gesteld worden. Hoe 

goed ze ook hun best willen doen, er is altijd wel één vak waarbij het niet gelukt is, waar iets 

werd vergeten, verkeerd werd begrepen,…. Het is van belang dat leerlingen deze angst om 

fouten te maken of niet in orde te zijn ook kunnen verwoorden aan hun klassenleraar en dat 

leerkrachten begrip hebben voor deze aanpassingsperiode. Zoniet komen kinderen in een 

vicieuze cirkel terecht van angst en onzekerheid die alleen maar verlammend werkt. 

Leerkrachten moeten hier doorheen hun lessen ook aandacht voor hebben en hun 

verwachtingen duidelijk formuleren en herhalen.  
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3.2.6 De lesorganisatie  

Voor elk vak een andere leraar en vaak ook veranderen van lokaal, is al een grote verandering 

voor de leerlingen waardoor hun houvast en structuur een beetje wegvalt. Uit gesprekken 

met 12-jarigen blijkt dat ze vaak bang zijn dat ze het juiste lokaal niet zullen vinden tijdens de 

eerste schooldagen . Leerkrachten worden ook anders aangesproken dan in het lager. Dat lijkt 

iets banaals, maar dat vergroot voor sommige leerlingen wel de afstand tussen hun juf van 

het zesde leerjaar en meneer en mevrouw bij de  leerkrachten secundair. Iedere leerkracht 

heeft een andere stijl, een andere lesaanpak, misschien zelfs ook andere verwachtingen, 

regels en afspraken. Met sommige leerkrachten kan het klikken, met anderen kan het botsen. 

Ook hiermee moeten deze prille tieners leren mee omgaan. De papieren schoolagenda is in 

vele scholen verdwenen, communicatie gebeurt voornamelijk via Smartschool. Hierin je weg 

vinden en het overzicht behouden, is voor vele leerlingen niet zo evident. Ook ouders moeten 

wennen aan de communicatie via smartschool. Het is van belang dat ook zij wegwijs raken in 

deze nieuwe digitale wereld. Sommige scholen werken in de eerste graad wel nog met een 

papieren agenda, zodat de overgang voor de kinderen en hun ouders minder groot is.  

 

3.2.7 Studievaardigheden en leren leren 

 

Naast de vele veranderingen bij de overstap, worden de verwachtingen naar zelfstandigheid 

en leren leren ook groter. Deze verwachtingen kunnen daarenboven ook sterk verschillen 

tussen de verschillende leerkrachten onderling. Leerstof wordt vaak sneller aangeboden dan 

in het lager onderwijs, met andere werkvormen en de eerste toetsen vragen van leerlingen 

heel wat inspanningen omdat niet iedereen weet hoe je het best leert, laat staan hoe je 

grotere pakketten leerstof leert. Sommige leerlingen worden hierbij ondersteund door hun 

ouders, maar niet iedere ouder kan zijn kind hier voldoende bij helpen, omdat ze er de tijd 

niet voor hebben, verwachten dat hun kind dit al alleen kan of de vaardigheden missen om dit 

te kunnen doen.  

 

Met vallen en opstaan leren deze jongeren plannen, leerstof structureren, leerstof studeren 

en goed antwoorden op de vaak niet zo gemakkelijke toetsen van de verschillende 

leerkrachten, allen met een andere vraagstelling. Bovendien is het een hele uitdaging om 

steeds de juiste cursussen mee naar huis te brengen en terug mee te nemen naar school. Elk 

vak heeft nu een andere cursus, een ander boek, een andere map en ook dat is nieuw voor de 

leerlingen in het secundair onderwijs. In het lager had je immers ‘taal’ en ‘rekenen’, Frans, wo 

en godsdienst, en dat was het zo een beetje. Als je iets vergat, kon je vaak ook snel terug naar 

school hollen om het juiste boek alsnog uit je bank te halen, omdat de juf of meester nog even 

in de klas aan het opruimen was. Doordat de afstand naar de secundaire school vaak veel 

verder is, is dat vaak geen optie meer.  
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Er zijn (nieuwe5) mogelijkheden in de school door bijvoorbeeld te studeren in de studie. Studie 

wordt in verschillende scholen heel verschillend aangepakt. In sommige scholen is er door 1 

leerkracht/opvoeder toezicht en moeten leerlingen in stilte werken of zich bezig houden. In 

andere scholen zijn er meerdere leerkrachten beschikbaar, in de studie of in een eigen lokaal, 

waar leerlingen naartoe kunnen gaan als ze vragen hebben over een taak of  inhoudelijke 

vragen hebben bij leerstof die ze moeten studeren. In een ideale studie zouden er ook mensen 

beschikbaar moeten zijn die leerlingen, zeker in het eerste jaar, helpen met plannen en met 

studeren. In het lager onderwijs worden de leerlingen hierop voorbereid. Toch merken we dat 

niet alle leerlingen in het eerste jaar secundair onderwijs kunnen studeren. In het lager kregen 

ze bijvoorbeeld toetwijzers mee met vraagjes: kan je de vraagjes beantwoorden, dan ken je 

de leerstof. Dat is zeer erg voorgekauwd en gestructureerd, waardoor een leerling wel 

zelfstandig aan de slag kan, maar hierdoor eigenlijk niet leert om samen te vatten, een 

mindmap te maken, zelf vragen te stellen bij de leerstof.  

In het lager onderwijs zou men vanaf de derde graad leerlingen op een andere manier moeten 

kunnen voorbereiden op het studeren. Sommige scholen bieden een leren lerenschriftje aan, 

waar leerlingen  hun voorbereiding in moeten noteren. Dat is al een stap, maar belangrijk is 

om ook verschillende studeermethodieken aan te reiken: hoe studeer je een vreemde taal 

(voorbereiding op Frans, maar ook Engels en Latijn) het best? Hoe verwerk je de inhouden van 

de verschillende thema’s in wero (voorbereiding op aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 

natuurwetenschappen, pav, mavo,..) Hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op een toets 

rekenen of taal? Nu krijgen leerlingen vaak een toetswijzer met verschillende oefeningen, 

maar ze zouden in staat moeten zijn om zelf een aantal oefeningen te selecteren en opnieuw 

te maken. Vaak ontbreekt deze methodiek en worden leerlingen hierdoor onvoldoende 

voorbereid op het studeren van ‘grotere’ pakketten.  

Het puberbrein van een 12- jarige is nog niet in staat om te plannen, ook al verwachten 

leerkrachten dit vaak wel al. Leerkrachten zouden hier meer aandacht moeten voor hebben 

en er niet van mogen uitgaan dat ze dit al kunnen of zouden moeten kunnen. Verschillende 

scholen richten leren leren dagen is, dat is zeer goed en een eerste aanzet. Uiteraard zou dit 

doorheen het jaar ook op andere momenten en tijdens de lessen, bij alle leerkrachten, aan 

bod moeten komen. Uit Pisa resultaten blijkt dat slechts 1 op 2 leerlingen hulp ervaart door 

hun leerkracht bij het leren leren. Hier zijn dus zeker nog extra kansen te grijpen!  

 

Wat kunnen scholen nog meer doen?  

-  Zeker in de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad is het van belang 

dat er structuur zit in eenduidige aanpak van instructies, taken, toetsen, leren leren.  

Leren werken met een stappenplan, structuur leren aanbieden in de verschillende 

vakken bv in mappen in afgesproken kleur voor een bepaald vak,  leren notities 

nemen,…. Dit is een belangrijke rol voor de leerkrachten. Daarnaast zouden er ook echt 

lessen moeten gegeven worden rond plannen, maken van een realistische planning, 

maken van goede schema’s, … want de bal doorgeven aan de ouders is niet zo 

 
5 Er zijn ook lagere scholen waar al studie wordt aangeboden. 
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vanzelfsprekend als je elk kind gelijke onderwijskansen wil bieden.  In vele scholen zijn 

daar al stappen gezet in de juiste richting, dat bleek ook uit gesprekken met 

leerkrachten uit de derde graad van het lager onderwijs, maar het wordt niet steeds 

even goed aangereikt, laat staan opgevolgd. Je kan verwachten dat leerlingen een 

planning maken maar dan is het wel fundamenteel dat ze weten HOE ze dit moeten 

doen en met welke factoren ze moeten rekening houden, wat een goed sjabloon is om 

een planning in te maken,…..  

-  Als ouder kan je hen motiveren, steunen, en waar nodig helpen en opvolgen . De 

echte studievaardigheden zouden echter in de school aangeleerd moeten worden. Je 

kan er wel rekening mee houden in de gezinsplanning dat een kind ook moet studeren, 

taken moet maken, zeker in toetsen-en examenweken zodat er ‘tijd’ is om te studeren 

en te werken voor school. Van belang is ook een plekje in huis waar ze kunnen werken. 

Sommige kinderen werken graag aan de keukentafel, waar ze snel iets kunnen vragen 

aan gezinsleden in de buurt. Sommige kinderen zijn erbij gebaat om alleen te studeren 

op hun kamer. Anderen kunnen enkel werken in de studie op school. Informatiesessies 

over de overgang naar het secundair onderwijs zouden hier ook meer aandacht 

moeten voor hebben, zodat ouders zich daar nog meer bewust van zijn. We mogen er 

niet van uitgaan dat dit iets ‘vanzelfsprekend’ is voor ouders, want dat is het niet.  In 

sommige lagere scholen wordt ook studie aangeboden, waar leerlingen idealitair ook 

ondersteund worden in het aanleren van vaardigheden rond leren leren. Op die manier 

hebben ze al een voorsprong om te starten in het secundair onderwijs.  
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4. De rol van de lerarenopleiding 

 

We leggen de verwachting bij de leerkrachten hoog om kinderen te ondersteunen bij de 

overgang van het lager naar het secundair onderwijs. We gaan ervan uit dat wat hierboven 

staat, evidenties zijn, voor ouders, voor leerlingen, voor leerkrachten, maar uit dit onderzoek 

blijkt dit niet zo te zijn. Een belangrijke rol van deze bewustmaking is weggelegd bij de 

lerarenopleiding, waar we toekomstige leerlingen beter moeten voorbereiden op deze grote 

sprong. 

Uit gesprekken met studenten en docenten blijkt dat er onvoldoende zicht is op de implicaties 

van deze overgang: zowel wat het effect is op de leerlingen als waar de leerkracht meer zou 

moeten op inspelen. Dit gaat van het inhoudelijke aspect van inhoud en vakdidactiek naar het 

sociaal -emotioneel welbevinden. We moeten over het muurtje durven kijken, de opleiding 

leraar lager onderwijs zou meer naar het secundair moeten kijken en omgekeerd. Er zou een 

grotere samenwerking moeten zijn tussen de docenten en de studenten van de verschillende 

opleidingen én met het werkveld! Studenten in opleiding zijn zich onvoldoende bewust van 

het feit dat een lager schoolkind uit het zesde leerjaar een paar maanden later een leerling in 

het eerste jaar secundair onderwijs wordt. Methodieken van de basisschool gaan verloren in 

het secundair onderwijs. Studenten en docenten blijven op hun eiland zitten, terwijl 

samenwerking tussen de opleidingen, beiden met hun expertises, een ontzettende grote 

meerwaarde zou kunnen zijn. De lerarenopleiding zou voorvechter moeten zijn van het breken 

van de muren tussen de verschillende opleidingen en zou initiatief moeten nemen om 

bruggen te slaan tussen de twee opleidingen en het werkveld, waar ze ook leerkrachten uit 

de basisschool samenbrengen met leerkrachten uit de secundaire scholen en hier een netwerk 

vormen waar expertise gedeeld kan worden. Want als er iets is wat zeer duidelijk naar voor 

kwam uit de gesprekken met het werkveld tijdens dit onderzoek, is dat alle partijen vragende 

partij zijn om meer samen te werken, maar niemand hiertoe het initiatief lijkt te nemen.  

Waar kan de lerarenopleiding meer op inzetten: 

– Snuffelstages van studenten lager onderwijs in het eerste jaar secundair onderwijs en 
studenten secundair onderwijs in het vijfde of zesde leerjaar lager onderwijs.  Nu gaan 
ze gaan ‘observeren’, een (half ) dagje maar dat is veel te weinig om de werking te leren 
kennen. Een week mee participeren en misschien zelfs les geven (of co-teachen) zal 
hen op een positieve manier confronteren met de leerlingen die eigenlijk maar 1 jaar 
verschillen met de leerlingen waar onze studenten les aan zullen moeten geven.  Dit 
zou moeten kunnen plaatsvinden in het eerste semester van hun opleiding voor 
studenten secundair onderwijs (omdat ze dan ook op stage vertrekken ) en in het jaar 
waar ze stage lopen in het vijfde en zesde leerjaar voor studenten lager onderwijs 
(tweede en derde fase van hun opleiding).  Net zoals studenten kleuter en lager 1 week 
samen les geven in het eerste leerjaar van de basisschool, zouden studenten lager en 
secundair samen 1 week les moeten geven in het zesde leerjaar en het eerste 
middelbaar. Op die manier leren ook de mentoren hoe studenten uit een andere 
opleiding te werk gaan en kunnen ook zij geïnspireerd worden.  
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– Meer samenwerking tussen docenten EBALO en EBASO : Meer structureel overleg 
tussen docenten lager en secundair onderwijs over vakdidactiek en vakinhoud. Uit 
gesprekken met docenten blijkt dat dit niet of slechts sporadisch gebeurt, voor een 
beperkt aantal vakken. Docenten geven aan dat dit zeker een meerwaarde zou zijn en 
dat ze nu te weinig weten waar hun collega mee bezig is in de opleiding lager of 
secundair onderwijs. Docenten hebben ook niet steeds zicht op de eindtermen van de 
andere opleiding. Er zouden overlegmomenten vastgelegd kunnen worden in de 
uurroosters van docenten, bv in juni waar ze met elkaar bespreken hoe ze hun vak het 
komend academiejaar zouden organiseren en vooral wat ze samen kunnen doen over 
de opleidingen heen! Ze leren wat de verwachtingen zijn in de verschillende 
opleidingen en kunnen hun inhoud en didactiek hierop afstemmen zodat er een mooie 
doorstroom kan zijn.  

– Meer échte en gestructureerde samenwerking tussen studenten BALO en BASO door: 
o aan deze groepen samen les te geven over:  

▪ Ontwikkelingspsychologie met focus op puberbrein (10-14 jaar) in 
gemengde groepen geven van studenten lager en secundair.  De 
didactiek in tienerscholen kan hierbij zeker een meerwaarde zijn!  

▪ Vakdidactiek lager onderwijs 3e graad en secundair onderwijs 1e graad 
samen geven, met de vakdocenten in co-teaching zodat ze ook leren 
van elkaar en leren wat de eindtermen zijn in het secundair onderwijs 
en het lager onderwijs, hoe de structuur van het secundair onderwijs 
eruit ziet na de hervormingen,….  

▪ Leerlingenbegeleiding verschilt nogal in het lager en het secundair 
onderwijs: wat zijn de verschillen en hoe kunnen deze verschillen beter 
op elkaar afgestemd worden? Wat zijn de taken van een 
zorgcoördinator en in welke verschilt deze in de taken van een 
leerlingenbegeleider?  

▪ Ervaringen uitwisselen hoe ze omgaan met de ouders van hun 
leerlingen en elkaar inspireren. In het lager is het nog meer aan de 
schoolpoort of via de papieren agenda, in het secundair gebeurt quasi 
alle schriftelijke communicatie via smartschool. Hoe kunnen ze deze 
communicatie en ouderbetrokkenheid optimaliseren?  

o In het derde jaar van de opleiding keuzestages stimuleren zodat ze ook 
effectief een aantal weken les geven in een andere richting  

o Samen stage laten lopen in co-teaching in het lager en secundair onderwijs 
 

 

We moeten met zijn allen de muren slopen die er ontstaan zijn tussen het lager onderwijs en 

het secundair onderwijs, zowel in het werkveld als in de lerarenopleiding. Dat zal de leerlingen 

(en hun ouders) alleen maar ten goede komen! De bereidheid hiervoor is groot, nu moeten 

we de handen in elkaar slaan en het ook effectief DOEN!  
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Dankwoord 

Dit onderzoek werd voor mij iets wat ik de voorbije maanden niet kon loslaten. Overal hoorde 

ik wel verhalen, bezorgdheden in gesprekken met leerkrachten, met mentoren, 

ondersteuners, directies, met ouders die kinderen hebben die dit jaar de overstap hebben 

gemaakt, met kinderen die in september de grote sprong hebben aangedurft. Dit project is 

niet ten einde, wellicht kan je nog maanden verder inspelen op dit thema. Maar het rapport 

moest nu ingediend worden, dus ergens moet je de grens trekken, al is het niet evident om 

het nu te lossen. 

 

Ik wil heel graag alle mensen bedanken die mij hebben geholpen bij de uitvoering van dit 

project: de partnerscholen, leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren en 

leerlingenbegeleiders van onze opleiding lager en secundair onderwijs in West- en Oost- 

Vlaanderen, de ondersteuners van Regio West-Vlaanderen, maar ook de ouders en de 

enthousiaste tieners die mij een blik in hun leefwereld hebben gegund!  
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