
OVERGAAN OF ZITTENBLIJVEN? 
Overgangsnormen en rapportvergaderingen onder de loep 

 
Elke school hanteert overgangsnormen, die bepalen of een leerling overgaat naar het 
volgende leerjaar of blijft zitten. Deze overgangsnormen zijn niet landelijk vastgelegd: 
een school mag deze zelf bepalen. De meeste overgangsnormen bevatten een “grijs 
gebied”, waarin de leerling niet direct bevorderd of afgewezen is, maar in de 
rapportvergadering door docenten wordt beslist of de leerling overgaat of niet.  
In dit artikel wordt in kaart gebracht hoeveel de overgangsnormen van verschillende 
scholen van elkaar afwijken of overeenkomen. Daarnaast wordt gekeken hoe docenten 
omgaan met het bespreken van leerlingen in het grijze gebied.  
 
door Marieke Collins, Linda Gijsbers, Renske Lemmens en Willem Maat
 
Verschillen in overgangsnormen? 
Er zijn geen landelijke regels die bepalen 
wanneer een leerling overgaat of blijft 
zitten. Scholen zijn vrij om hun eigen 
overgangsnormen te bepalen. De enige 
landelijke norm is de slaag-zakregeling 
voor eindexamenkandidaten (zie kader).  
Omdat er geen richtlijnen zijn, is het 
mogelijk dat er grote verschillen zijn in de 
overgangsnormen van diverse scholen. 
We hebben onderzocht hoe groot deze 
verschillen in werkelijkheid zijn. Van 33  
scholen, waarvan de normen op internet 
staan, werden de overgangsnormen voor 
de bovenbouw van het vwo vergeleken 
met de eindexamennormen. Hieruit bleek 
dat de overgangsnormen van 25 scholen 
overeenkwam met de slaag-zakregeling. 
Vanwege nieuwe eindexamennormen in 
de vernieuwde tweede fase hanteerden de 
meeste scholen in het schooljaar 2007-
2008 twee verschillende overgangs-
normen voor leerlingen in 4vwo en in 
5vwo.   
Daarnaast hanteren 7 scholen overgangs-
normen die soepeler zijn dan de examen-
norm en 1 school heeft strengere normen  
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de 
verschillen in overgangsnormen tussen de 
scholen niet zo groot zijn, omdat de 
meeste scholen de slaag-zakregeling van 
het eindexamen als basis voor hun 
overgangsnormen hanteren.  
Het is best logisch dat scholen deze 
examennorm gebruiken als basis: het is 
de enige landelijke richtlijn en houvast die 
ze hebben. Bovendien zullen leerlingen 
aan het eind van hun schooltijd ook aan 
deze norm moeten voldoen om te slagen 
voor hun eindexamen.  

 

 
Het “grijze gebied” 
Veel scholen hebben in de overgangs-
normen een grijs gebied opgenomen. De 
leerlingen die in dit gebied vallen, worden 
niet direct bevorderd of afgewezen, maar 
ze worden in de rapportvergadering 
besproken. De docenten bepalen in deze 
vergadering of de leerling overgaat of blijft 
zitten. 
Hoewel de normen voor het bevorderen 
van leerlingen bij veel scholen overeen- 
komen, zitten er grote verschillen in het 
grijze bespreekgebied. Sommige scholen 
hebben een groot grijs gebied, terwijl 
andere scholen een heel smal grijs gebied 
hanteren. In het breedste grijze gebied dat 
we zijn tegengekomen worden álle 

Eindexamennorm 
Gebaseerd op artikel 49 van het Examenbesluit 
 
Vóór 1 augustus 2007 
Voor leerlingen die voor 1 augustus 2007 aan 
de tweede fase van havo of vwo zijn begonnen, 
geldt dat zij geslaagd zijn als zij maximaal één 
vier en één vijf hebben gescoord, waarvan 
slechts één onvoldoende in het profieldeel zit.  
 
Na 1 augustus 2007 (vernieuwde tweede fase) 
Voor leerlingen die na 1 augustus 2007 aan de 
tweede fase van havo of vwo beginnen of zijn 
begonnen, geldt een nieuwe slaag-
zakregeling. Die leerlingen mogen nog steeds 
maximaal één vier en één vijf scoren, maar het 
gemiddelde van alle cijfers moet tenminste 
een 6,0 zijn. De regel dat binnen het 
profieldeel slechts één onvoldoende gehaald 
mag worden, is komen te vervallen. 
 
 
 



leerlingen besproken die niet aan de 
overgangsnorm voldoen. Op de school 
met het smalste grijze gebied worden 
alleen leerlingen besproken die wel 
zouden overgaan als één cijfer met één 
punt omhoog zou gaan.  
Zeer waarschijnlijk heeft de breedte van 
het grijze gebied zijn weerslag op de 
rapportvergadering. Als alle leerlingen die 
niet aan de norm voldoen, besproken 
moeten worden, zal er minder tijd zijn per 
leerling en moet de beslissing snel en 
efficiënt tot stand komen.  
 
De rapportvergadering 
Docenten hebben allerlei informatie over 
de leerlingen die besproken worden in de 
rapportvergadering. Een belangrijke vraag  
is welke informatie docenten meenemen in 
hun beslissing om een leerling over te 
laten gaan of af te wijzen. Om een 
antwoord te krijgen op deze vraag is een 
aantal docenten gevraagd wat zij 
belangrijke aspecten vinden om mee te 
nemen in de afweging (zie kader).  
Vervolgens werd een enquête uitgezet op 
drie scholen. Ongeveer 75 docenten 
hebben aangegeven welke aspecten uit 
de lijst zij het belangrijkst vinden tijdens de 
rapportvergadering.  
 
Onderbuikgevoel 
Hoewel de docenten veel informatie over 
de leerlingen hebben, geeft de helft van de 
ondervraagde docenten aan dat het 
onderbuikgevoel wel eens meespeelt. De 
vraag is of dat erg is. Uit gesprekken met 
docenten bleek dat het echt een 
subjectieve beslissing is en dat die dus 
voor een gedeelte op gevoel gemaakt 
moet worden. Immers, als alles meetbaar 
zou zijn, waren rapportvergaderingen 
overbodig. Dat is zeker niet het geval. Het 
gevoel van docenten over een leerling is 
relevant. Maar dat gevoel moet wel ergens 
op gebaseerd zijn. Ons uitgangspunt bij dit 
onderzoek is dat we de ongewenste 
subjectiviteit wilden scheiden van de 
gewenste subjectiviteit en wilden 
onderzoeken hoe de ongewenste subjec-
tiviteit zoveel mogelijk voorkomen kan 
worden. Denk bij ongewenste subjectiviteit 
aan vergadermoeheid, wat ertoe kan 
leiden dat leerlingen sneller doubleren of 
juist overgaan.  

 
 
Cijfers 
Op de meeste scholen bepalen de cijfers 
van een leerling of deze overgaat, blijft 
zitten of wordt besproken in de 
rapportvergadering. De cijfers worden ook 
meegenomen bij het bespreken van 
leerlingen tijdens de vergadering. 
Docenten werden gevraagd wat ze het 
belangrijkst vonden: cijfers voor hun eigen 
vak, cijfers voor vakken gerelateerd aan 
het eigen vak, cijfers voor profielvakken of 

Aspecten 
 
Gerelateerd aan cijfers: 
Cijfer voor eigen vak 
Cijfer voor profielvakken 
Cijfers voor vakken gerelateerd aan eigen vak 
Cijfers voor alle vakken 
 
Gerelateerd aan prestaties: 
Inzicht 
Basiskennis 
Vakkennis 
Capaciteit 
Algemene praktische vaardigheden 
Vakinhoudelijke vaardigheden 
 
Gerelateerd aan leerling: 
Inzet 
Werkhouding 
Intenties 
Volwassenheid 
Gedrag 
Thuissituatie en bijzonderheden 
Heeft de leerling bijles gehad? 
 
Gerelateerd aan docent: 
Band met leerlingen 
Krediet van leerling 
Ervaringen met vergelijkbare oud-leerlingen 
Voorspellingen/verwachtingen voor volgend jaar 
Gevoel 
Wat is de beste plek voor deze leerling? 
 
Gerelateerd aan de vergadering: 
Tijdstip van de vergadering 
Uitloop van de vergadering 
Sfeer van de vergadering 
Vergadermoeheid 
Andere dingen aan het hoofd hebben 
Sympathie/antipathie voor de voorzitter/andere 
deelnemers aan de vergadering 
Standpunt van de mentor of leerjaarcoördinator 
 
 



het totaal aan cijfers voor alle vakken. De 
meeste docenten zeggen dat ze het totaal 
van behaalde cijfers voor alle vakken en 
de cijfers voor profielvakken het zwaarst 
laten meewegen in de beslissing om een 
leerling over te laten gaan of juist niet. 
Het is verder belangrijk te beseffen dat 
bijna de helft van de docenten aangeeft 
dat ze het cijfer voor hun eigen vak het 
belangrijkst (13%) of één na belangrijkst 
(35%) vinden. Als men bedenkt dat 
docenten alleen van hun eigen cijfer 
precies weten hoe het tot stand is 
gekomen, lijkt het logisch dat docenten 
tijdens de rapportvergadering meer 
vertellen over hun eigen cijfer. Toch vindt 
de meerderheid van de docenten dat bij 
een stemming het totaalbeeld van de 
cijfers doorslaggevend moet zijn.  
Uit de literatuur blijkt dat het niet zo 
efficiënt is om informatie die nodig is om 
een besluit te nemen, pas op de 
vergadering beschikbaar te stellen (Jager, 
2006). Door de cijferlijsten van de te 
bespreken leerlingen vooraf aan alle 
docenten uit te reiken, kunnen docenten 
alvast een beeld vormen over het totaal 
aan cijfers van de leerling. Dit maakt het 
waarschijnlijk tijdens de vergadering 
gemakkelijker om álle cijfers in 
ogenschouw te nemen, en niet alleen de 
cijfers van het eigen vak.  
Concreet betekent dit dat er tijdens de 
rapportvergadering een verschil in inzicht 
zou kunnen zijn tussen verschillende 
vakdocenten. De meeste docenten vinden 
dat het totale vakkenpakket de doorslag 
moet geven, terwijl er ook docenten zijn 
die alleen naar hun eigen vak kijken. Het 
kan helpen hierover schoolbreed 
afspraken te maken.  
 
 
Prestatiegerichte en leerling-gerichte 
aspecten 
Behalve de cijfers, wegen docenten ook 
andere eigenschappen mee in hun 
beslissing (zie kader).  
Van de prestatiegerelateerde aspecten 
vonden de docenten inzicht en capaciteit 
het meest doorslaggevend. 
Daarnaast zijn ook leerling-gerelateerde 
aspecten gewogen: hiervan vonden 
docenten inzet, werkhouding en intenties 
veruit het belangrijkst.  

Hier komt ook het belangrijkste discussie- 
punt om de hoek kijken: wat te doen met 
een leerling die hard heeft gewerkt en toch 
niet zulke goede cijfers heeft gehaald? 
Mag deze leerling overgaan of moet hij of 
zij juist blijven zitten? De ene docent vindt 
dat de inzet beloond moet worden en de 
andere docent is bang dat de capaciteit 
onvoldoende is om het volgende leerjaar 
goed af te ronden. Dit hangt af van de 
pedagogische visie van de docent. De ene 
docent is meer gericht op de 
belevingswereld van de leerling en de 
andere docent is meer gericht op de 
inhoudelijke kennis van zijn of haar vak. 
Een extreem voorbeeld van zo’n 
pedagogische visie is te vinden in het 
boek “Blijven zitten met zittenblijven?” 
(Bos, 1984), waarin de schrijver 
beargumenteert dat zittenblijven dusdanig 
demotiverend is voor de leerling, dat dit 
geen toegevoegde waarde heeft voor de 
vakkennis. De schrijver vindt dan ook dat 
geen enkele leerling moet blijven zitten. 
Om tijdens de vergadering eindeloze 
discussies rond dit onderwerp te 
voorkomen, lijkt het een goed idee om 
deze discussie schoolbreed te voeren en 
als school een standpunt te bepalen, dat 
past bij de pedagogische visie van de 
school.  
 
Verwachting voor volgend jaar 
Tenslotte wegen docenten ook hun 
ervaringen mee die ze opgedaan hebben 
met andere leerlingen in voorgaande 
jaren. Heeft een vergelijkbare leerling die 
bevorderd is het jaar erop gehaald? 
Daarnaast maken de docenten een 
voorspelling voor volgend jaar, gaat hij of 
zij dan wel beter zijn best doen of juist 
minder wanneer hij of zij moet blijven 
zitten?  
In de interviews geven docenten aan dat 
ze de beslissing uiteindelijk vooral maken 
op basis van hun verwachting voor 
volgend jaar. Deze verwachting is voor 
een groot deel gebaseerd op aspecten 
zoals cijfers, inzet en capaciteit.  
 
Standpunt mentor 
Van alle respondenten geeft 96 procent 
aan dat het standpunt van de mentor of 
leerjaarcoördinator een rol speelt bij de 
beslissing over het wel of niet overgaan 



van een leerling. In 62 procent van de 
gevallen speelt de klassenmentor zelfs 
een belangrijke rol. Ook geeft de helft van 
de docenten aan dat de mentor of 
leerjaarcoördinator de meeste invloed 
uitoefent op de uiteindelijke beslissing.  
Het is ons inziens niet zo verwonderlijk dat 
de mentor een stempel drukt op de 
rapportvergadering en de uiteindelijke 
beslissing over het lot van de leerling 
bepaalt: de mentor kent zijn of haar 
leerlingen het beste en heeft vaak een 
goed overzicht over álle resultaten en 
gebeurtenissen van het afgelopen 
schooljaar.  
Opvallend is wel dat 64 procent van de 
ondervraagden aangeeft dat de mentor 
niet meer invloed zou moeten hebben dan 
de vakdocenten. Het lijkt belangrijk dat 
niet alleen de mentor het woord voert 
tijdens de rapportvergadering, maar dat 
álle  docenten voldoende worden gehoord.  
 
Invloed van de vergadering 
Behalve de informatie die docenten 
hebben over de leerling, spelen ook de 
omstandigheden van de vergadering mee 
bij het bepalen of de besproken leerling 
blijft zitten of niet. De ondervraagde 
docenten geven aan dat de sfeer (73%) en 
eventuele vergadermoeheid (46%) hun 
weerslag hebben op de genomen 
beslissingen. Het tijdstip en eventueel 
uitlopen van de vergadering heeft volgens 
de ondervraagde docenten weinig invloed 
op de beslissingen die genomen worden, 
hoewel uitloop van vergaderingen wel kan 
leiden tot vergadermoeheid.  
Om de invloed van vergadermoeheid te 
verkleinen, zouden scholen de rapport-
vergaderingen beter kunnen spreiden. Nu 
is het soms zo dat docenten hele 
middagen achter elkaar aan het 
vergaderen zijn, waardoor de aandacht 
kan verslappen en de effectiviteit kan 
dalen.  
Ook de voorzitter kan een belangrijke rol 
spelen in het terugdringen van de 
vergadermoeheid. Dit kan een voorzitter 
bijvoorbeeld doen door de tijd goed te 
bewaken, eindeloze discussies tijdig af te 
kappen en eventueel af en toe een pauze 
in te lassen. Dit klinkt makkelijker dan het 
in werkelijkheid is, zeker als de mentor de 
vergadering van zijn/haar eigen klas 

voorzit. In dat geval moet de mentor zowel 
de vergaderprocedure leiden, als 
inhoudelijk vergaderen over het lot van de 
leerling. Het aanstellen van een voorzitter 
die niet inhoudelijk deelneemt aan de 
vergadering, zou hierbij kunnen helpen. 
De voorzitter kan zich dan concentreren 
op de procedure van de vergadering en de 
mentor kan zich bezighouden met de 
inhoudelijke discussies.  
 
Efficiënt en effectief vergaderen 
Bij een lange vergadering met veel 
deelnemers, is erg belangrijk dat er vooraf 
een goede agenda wordt opgesteld. Ook 
is het goed om de agenda aan het begin 
van de vergadering samen door te nemen 
en vast te stellen (Jager, 2006 en Lubbers 
2003). Voor een rapportvergadering zou 
dit bijvoorbeeld kunnen betekenen dat aan 
het begin van de vergadering duidelijk 
wordt afgesproken welke leerlingen wel en 
welke leerlingen niet zullen worden 
besproken.  
Om de effectiviteit van een vergadering te 
verhogen, moeten álle deelnemers – en 
dus niet alleen de voorzitter – de 
vergadering goed voorbereiden. Dat 
betekent dat de deelnemers de agenda en 
de vergaderstukken op tijd ontvangen en 
dat duidelijk is wat men met de 
vergaderstukken moet doen. Als er een 
besluit genomen moet worden, kunnen de 
deelnemers alvast een voorlopig en 
beargumenteerd standpunt bepalen 
(Jager, 2006). In het geval van rapport-
vergaderingen zou dit kunnen betekenen 
dat docenten een agenda ontvangen met 
daarop de namen van leerlingen die 
worden besproken. Als vergaderstukken 
ontvangen de docenten de cijferlijsten van 
die leerlingen, zodat ze vooraf al een 
beeld krijgen van de cijfers voor alle 
vakken. Op basis van de cijferlijsten en 
hun eigen ervaring met de leerling, kunnen 
docenten dan een voorlopig standpunt 
bepalen.  
Aan het begin van een lange vergadering, 
zeker als er veel deelnemers zijn, is het 
goed om tijd in te ruimen om de 
procedures vast te stellen. Op deze 
manier is voor iedereen duidelijk wat er 
moet gebeuren, hoe men dat gaat 
aanpakken en wat de spelregels zijn. 
(Lubbers, 2003). In een leerling-



bespreking zou men kunnen afspreken in 
welke volgorde de leerlingen worden 
besproken, hoeveel tijd voor elke leerling 
wordt ingepland en of er een stemronde 
komt of niet.  
 
Tips voor de vergadering 
Uit het bovenstaande zijn tal van tips te 
genereren om rapportvergaderingen 
effectiever te laten verlopen. Hieronder de 
belangrijkste tips op een rijtje. 

 Voorkom vergadermoeheid:  
beperk het aantal vergaderingen per 
docent per dag 

 De mentor beslist niet alleen, dus laat 
iedereen aan het woord 

 Een schoolbreed beleid schept 
duidelijkheid!  
Maak dus afspraken over de mee te 
wegen cijfers (alleen eigen vak of alle 
cijfers) en over de weging van inzet 
versus capaciteit. 

 
Onderbouwd onderbuikgevoel 
Hoe efficiënt men ook vergadert, een 
stukje subjectiviteit blijft. Uit onderzoek 
blijkt dat docenten “niet goed in staat zijn 
aan te geven in hoeverre verschillende 
gegevens hun beslissingen beïnvloeden” 
(Sluiter, 1998). Daarnaast vinden 
docenten het vaak ook prettig om hun 
beslissing op gevoel te maken 
(Stufflebeam et al., 1971). De vraag is of 
dit kwalijk is. Het onderbuikgevoel van 
docenten is namelijk wel gebaseerd op 
hun beeld van de leerling. Docenten weten 
onbewust veel meer over hun leerlingen 
dan ze kunnen verwoorden (Polanyi, 
1983). Dit is een geruststellende 
gedachte. 
 
Vervolgonderzoek 
Tijdens dit onderzoek zijn er veel aspecten 
naar voren gekomen die docenten 
belangrijk vinden, zoals inzet/werkhouding 
/intenties, capaciteit en verwachting van 
de leerling voor volgend jaar. Dit zijn 
leerling-eigenschappen waarvoor op dit 
moment geen meetinstrumenten bestaan. 
Er is een vervolgonderzoek nodig om te 
ontdekken of deze eigenschappen 
meetbaar gemaakt kunnen worden en om 
goede meetinstrumenten te ontwikkelen. 
Met meer goede meetinstrumenten 
kunnen rapportvergaderingen nog 

effectiever worden. Daarnaast helpt het 
ook om het onderbuikgevoel te 
onderbouwen. Op deze manier kan er nog 
meer ongewenste subjectiviteit verwijderd 
worden bij de beslissing of een leerling wel 
of niet over kan met een gerede kans het 
volgend jaar succesvol af te ronden.  
Door de timing van dit onderzoek was het 
niet mogelijk om bij overgangs-
vergaderingen aanwezig te zijn en die te 
observeren. In vervolgonderzoek zouden 
observaties  van vergaderingen (in 
combinatie met interviews) veel nieuwe 
informatie kunnen opleveren.  
 
 
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen 
aan  
Marieke Collins (marieke.collins@gmail.com) 
Linda Gijsbers (linda_gijsbers@hotmail.com)  
Renske Lemmens 
(renske_lemmens@hotmail.com)  
Willem Maat (willem@ai-brain.net) 
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