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Vraag 

Wat is er uit de onderzoeksliteratuur bekend over effect van over- of onderadvisering van leerlingen aan het 
einde van de basisschool? 

Kort antwoord 
De overgang tussen het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke transitie in de 
schoolloopbaan van kinderen. Zowel onder- als overadvisering hebben voor de meeste kinderen meer 
negatieve dan positieve lange termijn effecten. Een goed schooladvies is daarom van belang voor de 

verdere schoolloopbaan. Veel factoren spelen een rol bij de totstandkoming van het schooladvies, zoals 
toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem, gedragskenmerken en het zorgdossier van de leerling. De focus 
op toetsen in het basisonderwijs zorgt voor de invoering van teaching to the test. Dat heeft een negatief 
effect op de verder schoolloopbaan van de leerling vanwege de versmalling van het curriculum. 

Toelichting antwoord 

De overgang tussen het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke transitie in de 
schoolloopbaan van kinderen. Sinds 2013 is de Wet Eindtoetsing PO van kracht. Deze wet beoogt een betere 
aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het schooladvies van de leerling wordt 

niet langer bepaald door een momentopname, de resultaten van de eindtoets, maar door een meerjarig 
beeld van de leerling. Het oordeel van de leraren is leidend en de score van de eindtoets fungeert nu als 
second opinion. Leerlingen ontvangen vóór het maken van de eindtoets hun schooladvies. Om 
onderadvisering te voorkomen, zijn scholen school verplicht om het schooladvies te heroverwegen wanneer 
de score van de eindtoets tenminste een half schoolniveau hoger is dan het gegeven schooladvies. Is het 
schooladvies bijvoorbeeld schooladvies vmbo-tl, maar de eindtoetsadvies vmbo-tl/havo dan is de school 
verplicht om het schooladvies te heroverwegen. 

Effecten van onder- en overadvisering 

Overgeadviseerde leerlingen krijgen een hoger schooladvies dan andere leerlingen bij vergelijkbare 
schoolprestaties. Deze leerlingen  beginnen het voortgezet onderwijs met een achterstand. Ze hebben meer 
kans op lagere rapportcijfers. Daarnaast blijven ze vaker zitten, ze stromen af of vallen uit (Driessen, 2006; 
Tesser & Iedema, 2001). Overadvisering zorgt tevens voor motivatieverlies bij de leerlingen (Driessen, 
2006). Echter op de langere termijn is een hoger schooladvies dan leerlingen in potentie aankunnen niet 
altijd negatief. Het zorgt voor een deel van de leerlingen ook voor een extra stimulans en uitdaging 
(Hustinx, 2002). Deze leerlingen ontwikkelen hogere ambities om boven hun niveau uit te stijgen. 

Behalve overgeadviseerde zijn er ook ondergeadviseerde leerlingen. Zij krijgen een lager advies dan 
leerlingen bij vergelijkbare schoolprestaties. Onderadvisering zorgt voor een blijvende achterstand binnen 
het voortgezet onderwijs (De Boer, Bosker & Van der Werf, 2007). Ondergeadviseerde leerlingen presteren 
ondermaats in het voortgezet onderwijs (Timmermans et al., 2013) en de talenten en competenties van 
deze leerlingen blijven onderbenut (Mulder, Roeleveld, & Vierke, 2007). Onderadvisering heeft daarom 
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volgens Timmermans en collega’s ten dele het karakter van een self-fulfilling prophecy. Een te laag 
schooladvies zorgt ervoor dat leerlingen zich daarnaar gaan gedragen. 

Zowel onder- als overadvisering hebben voor de meeste leerlingen meer negatieve dan positieve gevolgen 
op de lange termijn. Een goed schooladvies is daarom van belang voor de verdere schoolloopbaan. 

Echter, opgemerkt moet worden dat de effecten van onder- en overadvisering niet enkel toe te schrijven zijn 
aan het schooladvies. Deze leerlingen verschillen ook op andere kenmerken die deze effecten (deels) 
kunnen verklaren, zoals de motivatie en de werkhouding van leerlingen (Timmermans, Kuyper, & Van der 
Werf, 2013). 

Meewegen werkhouding / werkmotivatie in schooladvies 

Naast prestaties spelen andere factoren een rol bij de totstandkoming van het schooladvies. 
Gedragskenmerken van de leerling, zoals werkhouding en/of werkmotivatie, blijken daarin van groot belang. 
Onderzoek na de invoering van de Wet Eindtoetsing PO laat zien dat schooladviezen niet worden bijgesteld 

wanneer het leerlingen betreft die een negatieve werkhouding hebben, ondanks dat zij een hoge score 
hebben behaald bij de eindtoets (Oomens, Scholten & Luyten, 2013).. Dit geeft aan dat werkhouding en/of 
werkmotivatie zwaar meewegen in het schooladvies. Leerlingen zonder positieve werkhouding hebben een 
grotere kans op afstroom, wat een negatieve impact kan hebben op de rest van de schoolloopbaan. 

Teaching to the test 

De focus op de toetsen in het basisonderwijs en de druk op leraren om deze scores te verhogen, kan leiden 
tot teaching to the test. Dit houdt in dat het onderwijscurriculum afgestemd wordt op de toetsen en wordt, 
het curriculum versmald tot enkel de getoetste kennis en vaardigheden. Hierdoor wordt minder tijd besteed 
aan andere kennis en vaardigheden. 

Popham (2001) stelt dat teaching to the test ervoor zorgt dat leerlingen hoger scoren op de toetsen, maar 
dat vervolgens de vraag is of dat komt omdat ze de relevante kennis beter beheersen of omdat ze beter 
weten hoe de test werkt. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat teaching to the test het leerrendement 

van leerlingen inperkt (Levinson, 2002). Teaching to the test leidt tot hogere scores op de toetsen, maar er 
bestaat een grotere kans dat leerlingen niet in staat zijn om volledig gebruik te maken van de vaardigheden 
die de desbetreffende test vertegenwoordigt. Teaching to the test benadrukt immers het memoriseren in 
plaats van de toepassing van kennis en vaardigheden in een nieuwe situatie. Dit heeft grote implicaties voor 
de resterende schoolloopbaan van de leerling. 

Daarnaast worden door middel van deze methode leerlingen met interesse buiten de geteste onderwerpen 
vervreemd (Herman, 1992) omdat er minder tijd over is voor andere kennis en vaardigheden die in de 
toetsen niet aan bod komen. Deze leerlingen hebben een grotere kans om ongemotiveerd te raken met 
potentiële kans op uitval. 
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