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Inleiding: waar gaat deze handreiking over? 
 
 

Iedereen heeft wel herinneringen aan zijn allereerste schooldag: hoe je afscheid nam van alle 
vertrouwde gezichten op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, hoe de juf je op de basisschool 
onthaalde, en hoe je de nieuwe wereld die ‘school’ heette binnentrad. Je was eindelijk 4 jaar en mocht 
naar de ‘grote’ school. 

 
 
 

Doel van deze handreiking 
Hoe zorg je voor een kindvriendelijke overdracht van kinderen van peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf naar basisschool? In deze handreiking geven we daar handvatten voor. Dat doen 
we in de vorm van voorbeelden (good practices) die u kunt gebruiken ter inspiratie. We gaan 
specifiek in op de mogelijke rollen en taken van pedagogisch medewerkers, leerkrachten, 
voorschoolse voorzieningen en basisscholen bij een overdrachtsproces. De handreiking is 
bedoeld voor alle voorschoolse voorzieningen en basisscholen die hun overgangsproces van jonge 
kinderen eens kritisch willen bekijken en mogelijk willen verbeteren. 

 
 
 

Gebruikte begrippen 
 
 Overgang, overgangsproces, overdracht en transitie: de overstap van kinderdagverblijf of 

peuterspeelzaal naar basisschool, en het proces dat daarbij hoort. 
 Voorschoolse voorziening: kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. 
 VVE (Vroeg- Voorschoolse Educatie): een breed en intensief ontwikkelingsgericht programma,  
 uitgevoerd door gespecialiseerde pedagogisch medewerkers, voor kinderen met een risico op een 

(taal)achterstand, dat in een doorgaande lijn loopt van voorschoolse voorziening naar de 
basisschool. 

 Koude overdracht: als de voorschoolse voorziening informatie over een kind overdraagt aan de 
basisschool, zonder dat de basisschool en de voorschoolse voorziening daarover met elkaar in 
gesprek gaan. 

 Warme overdracht: informatie over een kind wordt tijdens een gesprek over gedragen van 
voorschoolse voorziening naar basisschool. 

 
 
 
 

Over kindvriendelijke overdracht 
Wanneer kinderen in Nederland de leeftijd van 4 jaar bereiken, maken ze de overstap naar de 
basisschool. De meeste kinderen zijn dan al naar een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of gastouder 
geweest. Voor een deel van de kinderen geldt dat niet. Zij waren de eerste vier jaar bij hun ouder(s) 
of gingen naar een informele vorm van opvang, bijvoorbeeld opa’s en oma’s. In deze handreiking 
gaat het om de overdracht van kinderen uit kinderdagverblijf en peuterspeelzaal naar de basisschool.



Handreiking kindvriendelijke overdracht 

5 

 

 

 
 
 

De overgang naar de basisschool is een mijlpaal in het leven van jonge kinderen en hun ouders. 
Daarbij gaat het niet alleen om het moment waarop het kind letterlijk voor het eerst de basisschool 
binnenstapt, maar om een overgangsproces van een aantal maanden. Tijdens die maanden gebeuren 
er verschillende dingen die te maken hebben met de overstap (afscheid nemen, kennis maken, 
wennen e.d.). Daar zijn meerdere personen bij betrokken (bijvoorbeeld het kind zelf, ouders, 
pedagogisch medewerkers, leerkracht). Voor het kind is het belangrijk dat de overgang succesvol 
verloopt. Dit noemen we ook wel een kindvriendelijke overdracht. De kenmerken van 
kindvriendelijke overdracht zijn1: 

 
 Voorschoolse voorzieningen en basisscholen werken samen 
 Voorschoolse voorzieningen en basisscholen dragen regelmatig informatie over kinderen aan 

elkaar over 
 Er is een doorgaande lijn in het aanbod van voorschoolse voorzieningen en basisscholen 
 Ouders worden betrokken bij het overgangsproces 
 Kinderen worden betrokken bij het overgangsproces 

 
Uit de kenmerken van kindvriendelijke overdracht blijkt al dat relaties een belangrijke rol spelen bij 
overdracht. Het gaat dan vooral om de relaties tussen: 

 
1.   De voorschoolse voorziening en de basisschool 
2.   De pedagogisch medewerker en de leerkracht 
3.   De pedagogisch medewerker en het kind 
4.   Het kind en de achterblijvende kinderen op kinderdagverblijf of peuterspeelzaal 
5.   De pedagogisch medewerker en de ouders 
6.   De leerkracht en het kind 
7.   Het kind en de nieuwe klasgenoten 
8.   De leerkracht en de ouders 

 
In deze handreiking komen al deze relaties aan bod. De relaties horen bij de verschillende fases die 
kinderen doormaken: loskomen en afscheid nemen van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, 
inpassen en wennen op de basisschool, en de tijd tussen het losmaken en het wennen. Aan al deze 
aspecten worden in het vervolg van deze handreiking aandacht besteed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Zoals beschreven in Regioplan & Sardes (2016), zie bronnenlijst 
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Figuur 1: Het overgangsproces in beeld 

 
 

Leeswijzer 
Deze handreiking is gebaseerd op een onderzoek dat Regioplan en Sardes uitvoerden naar de 
overgang van kinderen die de overstap maken van voorschoolse voorziening (kinderdagverblijf of 
peuterspeelzaal) naar basisschool2. Bij verschillende voorschoolse voorzieningen en basisscholen is 
informatie verzameld die ook in deze handreiking is gebruikt. Bijlage 1 bevat een overzicht van de 
deelnemende voorschoolse voorzieningen en basisscholen. Een concept van de handreiking is ter 
beoordeling voorgelegd aan twee directeuren van twee basisscholen, een directeur van een 
kinderdagopvang, een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Hun waardevolle commentaar is 
in deze versie verwerkt. 
 

 
Opbouw van de handreiking 
 
Hoofdstuk 1: relaties en overgangsactiviteiten in voorschoolse voorzieningen 
Hoofdstuk 2: relaties en overgangsactiviteiten in basisscholen 
Hoofdstuk 3: de relatie tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen 
Hoofdstuk 4: knelpunten en oplossingen in het overgangsproces 
Hoofdstuk 5: checklist om te kijken waar je staat of om het overgangsproces te evalueren 
Bijlagen: overzicht van voorschoolse voorzieningen en basisscholen die hebben meegedaan, 
achtergrond van het transitieproces, informatie over privacy van gegevens, gebruikte bronnen 

 
 
 

2 Dekker, B., Paulussen-Hoogeboom, M. C., De Weerd, M., Jepma, IJ., Kruiter, J., & Beekhoven, S. 
(2016). Condities voor kwaliteit kindvriendelijke overdracht. Amsterdam/Utrecht: 
Regioplan/Sardes. 
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In deze handreiking staan verschillende voorbeelden (te herkennen aan de voorbeeldkaders). Deze 
voorbeelden komen uit de interviews die in het kader van het onderzoek zijn afgenomen. Een 
overgangsproces is voor elke situatie echter anders. De voorbeelden zijn dus situatiegebonden en 
passen misschien niet bij ieder kinderdagverblijf, iedere peuterspeelzaal of basisschool. Het zijn 
losse voorbeelden die dienen als suggestie. We adviseren om te kijken vanuit de eigen praktijk en 
een afweging te maken welke activiteiten wel en niet te gebruiken zijn. Pas de voorgestelde 
activiteiten ook rustig aan, zodat ze beter passen bij de eigen situatie. 

 
 

Voorbeeld: samenwerking op een kindcentrum 
 

Het kindcentrum realiseert een soepele overdracht, doordat er één hecht team van kinderopvang, 
peuterspeelzaalwerk en onderbouw van het basisonderwijs staat (0 tot 6 jaar). Tien jaar geleden is dit zo langzaam 
ontstaan. Men is gaandeweg elkaars werk gaan waarderen. Er is een open cultuur ontstaan waarin feedback geven 
en ontvangen genormaliseerd is. Er wordt veel gepraat en gedeeld. Er zijn gezamenlijke avonden voor al het 
personeel dat werkt met kinderen van 0 tot 13 jaar. Er zijn geen schotten tussen de diverse voorzieningen binnen 
het kindcentrum. Al het personeel heeft dezelfde pedagogische lijn/ grondhouding. Ze kennen elkaar, er wordt 
intensief samengewerkt en afgestemd. In het overleg van 0 tot 6 jaar wordt door betrokkenen jaarlijks zesmaal 
overleg gevoerd, ook voor de overdracht. De leerkrachten uit groep 1 gaan regelmatig even kijken bij de kinderen 
die beneden zijn (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf). Dat is heel bewust al gericht op een soepele overgang. De 
peuters weten wie hun nieuwe leerkrachten zijn. Dit wekt vertrouwen. 

 
Bron: kindcentrum 
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Hoofdstuk 1 
 

 

Voorschoolse voorzieningen 
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Overdracht vanuit de voorschoolse voorziening 
Het overgangsproces begint op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Het kind moet loskomen 
en afscheid nemen van de andere kinderen en van de pedagogisch medewerker, de pedagogisch 
medewerker verzamelt informatie over het kind en draagt dit over aan de basisschool. Om 
voldoende tijd te hebben om de overgangsactiviteiten goed uit te voeren, moet je uiterlijk beginnen 
wanneer het kind ongeveer 3 jaar en 9 maanden oud is. 

 
Figuur 2: Relaties en activiteiten rondom de overgang in voorschoolse voorzieningen 

 
 

We delen dit hoofdstuk in naar de relaties die in deze periode belangrijk zijn. De relatie van: 
 

1.   De pedagogisch medewerker en het kind 
2.   Het kind en de achterblijvende kinderen 
3.   De pedagogisch medewerker en de ouders 

 
Per relatie beschrijven we wat er belangrijk aan is en geven we voorbeelden uit de praktijk en uit 
(inter)nationaal literatuuronderzoek. 

 
 
 
 
 

Relatie pedagogisch medewerker en kind 
 
 

Waarom deze relatie belangrijk is 
Een goede relatie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen bestaat uit nabijheid (geborgenheid), 
genegenheid en open communicatie. Als kinderen al op jonge leeftijd zo’n goede relatie met de 
pedagogisch medewerker hebben, heeft dit positieve effecten op de schoolloopbaan van kinderen, 
kunnen ze zich gemakkelijker aanpassen aan de nieuwe cognitieve en sociale situatie van de school 
en tonen ze vaker een hoge betrokkenheid. Ook hebben kinderen als de relatie met de pedagogisch 
medewerker goed is minder vaak gedragsproblemen, minder conflicten, betere werkgewoontes en 
betere cognitieve prestaties. De relatie tussen beiden zorgt ervoor dat kinderen hun sociale  
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vaardigheden leren ontwikkelen en gebruiken in het aangaan van uitdagingen. 

 
Kinderen kunnen soms op zien tegen grote veranderingen. Daarom is het belangrijk hen te betrekken 
bij veranderingen in hun leven. Dat geldt ook voor de ‘grote’ verandering van de overgang naar de 
basisschool. Kinderen hebben daar vaak allerlei verwachtingen en ideeën bij. De pedagogisch 
medewerker kan verschillenden activiteiten inzetten waarbij de komende overgang aan bod komt. 
Kinderen kunnen daarmee voorbereid worden op de stap naar de basisschool, en als het nodig is ook 
worden gerustgesteld. We geven bij de goede praktijkvoorbeelden van dergelijke activiteiten. 

 

Good practices 
Oriënteren 
1.   Pedagogisch medewerkers lezen een verhaal voor over de overgang naar de basisschool. 

Bijvoorbeeld ‘Jack en de bonenstaak’, dat over groeien gaat. Aan de hand van het verhaal kunnen 
kinderen hun eigen verwachtingen en ideeën over de basisschool delen. 

2.   Pedagogisch medewerkers kunnen kinderen materialen mee naar huis geven rondom het thema 
‘overgang’ of ‘groter worden’. Denk hierbij aan een tekening die ze kunnen kleuren of een boekje 
dat ze thuis kunnen lezen. Op deze manier kunnen ouders thuis ook samen met hun kind over de 
overgang praten en hen daar op voorbereiden. 

3.   Als pedagogisch medewerkers merken dat kinderen de overgang naar de basisschool toch wel 
erg spannend vinden en er zelfs tegenop zien, kan een voorbereidende activiteit wat rust 
brengen. Bijvoorbeeld door samen een ‘voor-het-eerste-naar-school’ fotoboekje te maken. 
Kinderen maken een fotocollage over wat zij van de school verwachten, wat ze leuk vinden aan 
school, wat ze zullen missen, een foto van zichzelf in de basisschoolklas, enz. Laat kinderen dit 
boekje vooral zelf invullen. Ook voor kinderen die juist niet kunnen wachten om de overstap te 
maken, kan een fotoboekje maken een idee zijn. 

 
De stem van kinderen 
1.   Kinderen hebben hun eigen ideeën en verwachtingen bij het naar school gaan. Door hier met 

kinderen over te praten, kunnen verwachtingen eventueel worden bijgesteld en kan het kinderen 
helpen een soepele overstap te maken. Om verwachtingen boven water te krijgen, kun je 
bijvoorbeeld de volgende activiteiten met ze doen: 
a.    Laat kinderen een tekening maken van hoe zij denken dat school zal zijn. 
b.   Laat ze uitleg geven bij de gemaakte tekening en bespreek deze verwachtingen. 
c. Vertel verhalen over overdracht en bespreek deze verhalen vervolgens. 
d.   Gebruik constructieve materialen zoals klei, lego, blokken, etc. om kinderen hun 

verwachtingen over de basisschool duidelijk te laten maken. 
e.   Zorg dat er materiaal is van de basisschool (werkbladen, potloden, etc.) dat je kunt laten zien 

en praat samen over de overeenkomsten en verschillen met de materialen op de 
peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf. 

f. Speel scenario’s en rollenspellen na over situaties die zich kunnen voordoen op de 
basisschool. 

2.   Als je informatie over het kind deelt met de basisschool (bijvoorbeeld met een 
overdrachtsformulier) is het goed om daarin ook op te nemen wat het kind zelf graag wil. 
Kinderen weten zelf goed wat ze prettig vinden en hoe ze willen dat leerkrachten hen benadert. 
Deze informatie kan tijdens de overdracht met de leerkracht worden gedeeld. 



Handreiking kindvriendelijke overdracht 

11 

 

 

 
 
 

Oefenen 
Pedagogisch medewerkers kunnen: 

 
1.   Oefeningen doen om kinderen voor te bereiden op het schoolgaan. Zo kunnen ze oefenen met in 

de kring zitten, werkjes doen, liedjes zingen, eten uit een lunchtrommeltje, zelfstandig naar het 
toilet gaan, jas aantrekken en eventueel toetsen maken. 

2.   Kinderen voorbereiden door een dvd of filmpje op internet te kijken van kinderen die op de 
basisschool zitten of naar de basisschool gaan. Een goed voorbeeld hiervan is te zien op: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Q0tXujtCi4. 

3.   Met de oudere kinderen een aantal materialen van de basisschool gebruiken. Zo kunnen 
kinderen alvast kennis maken met specifieke onderdelen van de basisschool. 

4.   Kinderen voorbereiden door een ‘vriendschapsboom’ in de gang neer te zetten waarop alle foto’s 
hangen van kinderen die naar de basisschool gaan. De kinderen die op de boom staan krijgen zelf 
ook alle foto’s mee naar huis. Er kunnen spelletjes worden gedaan met de namen van kinderen 
die op de boom staan, zodat ze alvast kunnen oefenen met de namen en gezichten van de nieuwe 
kinderen. 

 
Afscheid nemen en kennismaken 
1.   Kinderen hebben vaak een band opgebouwd met de pedagogisch medewerkers. Die band 

wordt met de overstap naar de basisschool verbroken. Het is goed om ook daar samen met het 
kind over te praten. Je kunt ook afspreken dat het kind bijvoorbeeld af en toe nog even komt 
zwaaien, of nog een keer komt vertellen hoe het gaat. 

2.   Pedagogisch medewerkers kunnen kinderen kennis laten maken met de nieuwe schoolomgeving 
door samen met het kind of een groepje kinderen een bezoekje te brengen aan de nieuwe 
school. Dit kan ook door samen een activiteit uit te voeren, bijvoorbeeld samen buitenspelen, 
lunchen, enz. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q0tXujtCi4
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Relatie kind en achterblijvende kinderen 
 
 

Waarom deze relatie belangrijk is 
Kinderen laten op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal kinderen achter, waaronder ook 
vriendjes. Sommige vrienden zullen na verloop van tijd naar dezelfde basisschool gaan, anderen niet. 
Kinderen worden mede beïnvloed door de andere kinderen in de groep. Een goede relatie tussen 
kinderen met hun leeftijdsgenoten zorgt namelijk voor een veilige omgeving waar kinderen hun 
cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. 

 
Voor kinderen staan het hebben van vriendschappen met anderen centraal. Als kinderen gemakkelijk 
vriendschappen kunnen sluiten met anderen, blijkt de 
overgang naar de basisschool soepeler te verlopen. 
Kinderen vinden het prettig als pedagogisch 
medewerkers hen ondersteunen in het sluiten van 
vriendschappen. Aan de ander kant is het ook belangrijk 
dat kinderen dit zelf leren. De pedagogisch medewerker 
en de leerkracht kunnen samen kijken in welke groep er 
voor het kind mogelijkheden zijn om (makkelijk) 
vriendschappen te sluiten. Bijvoorbeeld door kinderen in 
te delen in een groep waar al vriendjes in zitten en door 
het organiseren van gezamenlijke activiteiten waar 
vriendschappen kunnen ontstaan. 

 
 
 

Good practices 
Afscheid 
1.   Om niet bij elk afscheid opnieuw iets te hoeven 

bedenken, en kinderen daarin gelijk te benaderen is 
een afscheidsbeleid van belang. Daarin staan 
bijvoorbeeld afspraken over trakteren tijdens het 
afscheidsmoment, of kinderen een afscheidscadeautje 
krijgen en of ouders wel of niet bij het 
afscheidsmoment aanwezig kunnen zijn. 

2.   Nadat de kinderen de overstap hebben gemaakt, kan 
de pedagogisch medewerker nog een keertje bij het 
kind op de basisschool op bezoek gaan, als onderdeel 
van het afscheidsproces. Op deze manier ziet het kind 
nog een keer het vertrouwde gezicht. Als de 
voorschoolse voorziening en de basisschool in 
hetzelfde gebouw zitten of heel dicht bij elkaar kan de 
pedagogisch medewerker bijvoorbeeld ook op de 
eerste dag even mee te lopen naar de nieuwe 
basisschoolklas. 

Voorbeeld: afscheid in de nieuwsbrief 
 
Als je 4 jaar wordt dan ga je naar de 
‘grote school’. Tijd om afscheid te nemen 
van de peuterschool. Gelukkig zijn al onze 
‘grote’ peuters er allemaal aan toe en 
nemen we met een lach en veel plezier 
afscheid van ze. Dag, (naam kind)! Veel 
plezier! 
 
Bron: peuterschool nieuwsbrief januari 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideeën voor een fijn afscheid: 
 
• Zet kinderen een kroon/hoed op 
• Geef een plakboek/ placemat cadeau 

met allerlei foto’s 
• Geef kinderen een voorleesboek 

cadeau 
• Schrijf op een kaart een verhaaltje over 

het kind en voeg dit bij een plakboek 
o.i.d. 

• Zing een afscheidslied 
• Laat de achterblijvende kinderen het 

kind uitzwaaien 
• Hang een ‘afscheidsposter’ op de deur 
• Hang slingers op en maak er een feest 

van 
• Zet in de nieuwsbrief dat er afscheid 

wordt genomen van (naam kind) 
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Kennismaken 
1.   Breng met alle (oudere) kinderen van de voorschoolse voorziening een bezoek aan een 

bassischool. Of maak groepjes van kinderen die naar dezelfde basisschool gaan, en bezoek met 
ieder groepje de basisschool waar ze naar toe gaan. Dit bezoekje aan de basisschool kan ook 
alleen met het kind die de overstap gaat maken. 

 

Overgangsproces 
1. In het belang van de vriendschappen voor jonge 

kinderen zou bij de overstap naar de basisschool 
gedacht kunnen worden aan duo-overstappen, 
waarbij kinderen, het liefst vrienden, tegelijk en 
naar dezelfde school en dezelfde groep de 
overstap maken. Dit biedt voor de kinderen 
emotionele veiligheid en vertrouwen in de 
nieuwe schoolse setting. 

2. De kinderen die een tijdje op de basisschool 
zitten, kunnen een keer terugkomen op de 
voorschoolse voorziening om daar hun 
ervaringen van de basisschool te delen. Ze 
kunnen iets vertellen over de basisschool en nog 
even samen spelen met de kinderen van de 
peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf. Zo 
verloopt het afscheid nemen wat geleidelijker. 

 

 
 
 
 

Relatie pedagogisch medewerker en ouders 

 

 
 
 
Voorbeeld: afscheidsritueel 
 
‘Het afscheid van het kind en zijn ouders 
is een heel ritueel. Als een kind afscheid 
neemt, staat de groep eigenlijk de hele 
dag in het teken daarvan. Er komt een 
poster op de deur, het kind mag 
trakteren, er worden liedjes gezongen, 
en het kind krijgt (in het bijzijn van de 
ouders) aan het einde van de dag een 
afscheidscadeautje en een 
map/portfolio met zijn eigen 
knutselwerkjes.’ 
 
Bron: kinderdagverblijf 

 
 
 
 
 

Voorbeeld: kind en ouders moeten zich 
‘gezien’ voelen 

 
De school realiseert dit door de 
volgende activiteiten: 

 
- Kinderen mogen vijf keer komen 
wennen voordat ze 4 jaar worden. Dat is 
ook voor ouders belangrijk. 
- Als het kind eenmaal op school zit, 
houdt de onderbouwcoördinator een 
intakegesprek met ouders. Zijn ze goed 
op de hoogte van alles? Hoe hebben ze 
de overstap ervaren? Hoe vinden ze tot 
nu toe hoe het gaat? 
- Als het kind enkele maanden op school 
zit, gaat de leerkracht op huisbezoek om 
te praten over hoe het thuis met het 
kind gaat. Ouders waarderen dit heel 
erg. 

 
Bron: kinderdagverblijf en basisschool 

Waarom deze relatie belangrijk is 
Ouders hebben hun eigen waarden, houdingen en gedachten 
over naar school gaan, en ook herinneringen aan hun eigen 
schooltijd. Deze ideeën en herinneringen kunnen ze (onbewust) 
overbrengen op hun kinderen. Dat draagt, positief of negatief, bij 
aan de eerste schoolbeleving van kinderen. 
 

Als ouders duidelijke informatie krijgen over het 
overgangsproces leidt dit vaak sneller tot een betere 
samenwerking met ouders tijdens de overgang, betere 
communicatie tussen ouders en kinderen over het schoolwerk, 
een meer communicatie tussen leerkrachten en ouders en meer 
betrokkenheid bij het schoolproces in het algemeen. Kinderen 
van betrokken ouders leveren over het algemeen hogere 
prestaties op alle niveaus en deze kinderen hebben een 
positievere houding ten opzichte van school. Daarbij is het 
belangrijk dat de relatie tussen pedagogisch medewerker en 
ouders gelijkwaardig en wederkerig is. Dat betekent dat ouders 
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en pedagogisch medewerkers elk vanuit hun eigen perspectief over het kind met elkaar delen, dat de 
informatie van de een niet zwaarder weegt dan van de ander, en dat er over en weer vragen gesteld 
kunnen worden. 

 
Voor, tijdens en na de overgang kunnen ouders hun kinderen voorbereiden op de stap naar de 
basisschool. Denk hierbij aan voorlezen, oefenen met kleuren, sorteren van sokken, enz. Zo werken 
ouders aan de schoolrijpheid en ontwikkeling van hun kinderen. Dit bevordert de ontwikkeling van 
kinderen en helpt hen om zich aan te passen aan de nieuwe schoolomgeving. Pedagogisch 
medewerkers kunnen ouders eventueel helpen bij de voorbereiding op de basisschool. 

 
 
 

Good practices 
Kennismaken 
Pedagogisch medewerkers: 

 

1.   Kunnen een ‘open huis’ organiseren zodat ouders 
kunnen zien hoe kinderen leren op de voorschoolse 
voorziening. 

2.   Laten ouders weten hoe de overdracht is geregeld en 
wie daarvoor verantwoordelijk is, zodat ouders weten 
wie ze met vragen kunnen benaderen, wanneer ze 
hun kinderen moeten inschrijven, enz. 

 
Voorbeeld: ouderbijeenkomst 
 
Maak kennis met ons onderwijsconcept 
voor peuters! U bent van harte welkom 
vanaf 19.45 uur. De koffie staat klaar! 
 
Bron: peuterschool informatieavond 

3.   Geven ouders informatie over de overdracht door folders/ flyers of een prikbord waarop deze 
informatie te vinden is. 

4.   Creëren tijd en ruimte om met ouders in gesprek te gaan. De overgang houdt ouders soms bezig 
en heeft een bepaalde emotionele lading. Als iedereen op de hoogte is van elkaars behoeften, 
kan dit helpen in het overgangsproces. 

5.   Hebben dagelijks contact met ouders. Deze momenten kunnen worden gebruikt om ouders in te 
lichten over wat de voorschoolse voorziening doet om kinderen voor te bereiden op de overgang 
naar de basisschool en aan te geven waar ouders een steentje kunnen bijdragen in deze 
voorbereiding. 

 

Overdragen van informatie 
1.   Een mooie vorm voor de overdracht van informatie 

over een kind is in een ‘driehoekgesprek’. Het 
gesprek begint met de ouders en de pedagogisch 
medewerker. De pedagogisch medewerker en de 
ouders bespreken het overdrachtsformulier dat de 
pedagogisch medewerker heeft ingevuld. De ouders 
kunnen hier nog informatie aan toevoegen of 
verbeteren. Als je geregeld contact hebt met 
ouders, zal de informatie op het 
overdrachtsformulier niet nieuw zijn voor hen. Als 
de ouders en de pedagogisch medewerker het eens 
zijn over de informatie die wordt overgedragen, 
komt ook de leerkracht bij het gesprek. Het 
overdrachtsformulier wordt besproken, ouders en 
pedagogisch medewerker kunnen het toelichten en 

 
 
Vragen voor ouders tijdens de overdracht 
 
- Hoe is de woordenschat van uw kind? 
- Gebruikt abstracte woorden; soortnamen 
zoals fruit - speelgoed; begrippen die plaats 
(erop, naast, onder), richting (vooruit, 
achteruit, omhoog) of tijd (vandaag, 
morgen) aanduiden? 
- Hoe is de zinsbouw? 
- Gebruikt uw kind samengestelde zinnen 
(waarin de woorden als, en , omdat, 
voorkomen)? 
- Is uw kind nieuwsgierig; vraagt vaak naar 
het waarom? 
- Is uw kind in staat om handelen te 
verwoorden: bijv. ik moet plassen – ik ga 
buiten spelen? 
- Heeft uw kind interesse in boekjes lezen? 
- Komt er dyslexie in de familie voor? 
 
Bron: entreeformulier invullen door ouders/  14 
verzorgers. 
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ouders en leerkracht kunnen vragen aan elkaar stellen. Als afsluiting van het gesprek zetten alle 
partijen een handtekening en krijgt iedereen een getekend exemplaar van het 
overdrachtsformulier mee. 

2.   De overdracht kan ook met een overdrachtsboekje worden gedaan, dat zowel door de 
pedagogisch medewerker als de ouders wordt ingevuld. Wanneer de kinderen naar de 
basisschool gaan, wordt het boekje na enkele weken ook door de basisschool ingevuld en 
teruggestuurd naar de voorschoolse voorziening en de ouders. 

3.   Als er geen contact is tussen de voorschoolse voorziening en de basisschool, kan het 
overdrachtsformulier via de ouders aan de school worden gegeven. Ouders kunnen zelf beslissen 
of ze de informatie wel of niet door willen geven aan de basisschool. Zij zijn hiertoe niet 
verplicht. 

 
Samenwerken 
1.   De voorschoolse voorziening kan in het ouderbeleid ‘educatief partnerschap’ op te nemen. Hierin 

staat beschreven hoe er een vertrouwensband met ouders wordt opgebouwd, hoe ouders 
kunnen worden ondersteund en op welke manier in gesprek met ouders wederzijds informatie 
wordt uitgewisseld. Een goede band met ouders kan worden gestimuleerd door bijvoorbeeld 
eens in de vier maanden contact op te nemen met ouders en te spreken over hun ervaringen, 
wensen en behoeften. Daarin kan de pedagogisch medewerker ook haar eigen ervaringen met 
het kind delen en eventueel vragen stellen aan de ouder. 

2.   Pedagogisch medewerkers kunnen ouders eventueel helpen bij het kiezen van de juiste 
basisschool. De peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf heeft vaak contacten met verschillende 
basisscholen en kan ouders laten delen in de ervaringen met die basisscholen. Ook kunnen 
pedagogisch medewerkers ouders bijvoorbeeld helpen bij het voorbereiden van het 
(kennismaking)gesprek met de basisschool. Door samen een aantal vragen op te stellen kunnen 
ouders het gesprek goed voorbereid aangaan en zoveel dingen aan de orde stellen die hen 
bezighouden. 

3.   Pedagogisch medewerkers en ouders kunnen samen de behoefte van een kind proberen te 
achterhalen door voor, tijdens en na de overgang met het kind in gesprek te gaan en die 
informatie met elkaar en met de leerkracht te delen. 

4.   Pedagogisch medewerkers kunnen ouders de mogelijkheid geven verwachtingen en wensen voor 
hun kinderen die naar de basisschool gaan op een kartonnen boom of op een raam in de gang te 
hangen. Hierdoor kunnen ouders wensen en verwachtingen van elkaar lezen waardoor gesprek 
en discussie tussen ouders mogelijk wordt. 

5.   Pedagogisch medewerkers en ouders kunnen samen naar de klasindeling kijken van de groep 
waarin het kind wordt ingedeeld. 
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Hoofdstuk 2 
 

 

Basisschool 
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De basisschool 
Als een kind ongeveer 3 jaar en 10 maanden is, komt voor hem of haar de basisschool concreet in 
beeld: het kind kan gaan wennen en langzaam starten op de basisschool. Voordat een kind 3 jaar en 
10 maanden is, moet het wel al door de ouders zijn aangemeld op een specifieke basisschool. In de 
praktijk zal het afscheid nemen van de voorschoolse voorziening en het wennen op de basisschool 
(gedeeltelijk) in dezelfde periode plaatsvinden. 

 
Figuur 3: Relaties en activiteiten rondom de overgang op basisscholen 

 
 

In dit hoofdstuk wordt beschrijven we de verschillende relaties die een rol spelen bij het wennen en 
starten op de basisschool. We gebruiken goede voorbeelden uit de praktijk en (inter)nationale 
studies om per relatie een aantal voorbeelden te geven. Voor de basisschool gaat het om de 
volgende relaties: 

 
1.   De leerkracht met het kind 
2.   De nieuwe kinderen met het kind 
3.   De leerkracht met de ouders 
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Relatie leerkracht en kind 
 
 

Waarom deze relatie belangrijk is 
De relatie tussen leerkrachten en kinderen lijkt op die tussen de relatie tussen pedagogisch 
medewerkers en kinderen. Toch zijn er ook verschillen. De groepen zijn bijvoorbeeld groter in de 
basisschool, en er is doorgaans maar een leerkracht per groep per dag (in de praktijk zijn er veel duo- 
leerkrachten die samen een groep delen, maar zij wisselen elkaar dan af en staan niet tegelijk voor 
de groep). De leerkracht moet dus met meer kinderen een relatie opbouwen. Kinderen gaan 
bovendien vijf (soms vier) dagen per week naar school, waardoor het contact tussen de leerkracht en 
het kind intensiever is. Daarbij stromen gedurende het jaar steeds nieuwe kinderen in, waardoor de 
leerkrachte steeds opnieuw positieve relaties moet 
opbouwen en tegelijkertijd de al opgebouwde relaties 
moet borgen. 

 
Een goede relatie tussen leerkrachten en kinderen 
bestaat net als bij pedagogisch medewerkers uit 
nabijheid (geborgenheid), genegenheid en open 
communicatie. Zo’n goede relatie zorgt er onder andere 
voor dat kinderen hun sociale vaardigheden leren 
ontwikkelen en gebruiken. Als leerkrachten en kinderen 
een goede relatie opbouwen heeft dit positieve effecten 
op de schoolloopbaan van kinderen, zijn kinderen beter 
in staat zich aan te passen aan de nieuwe cognitieve en 
sociale situatie van de school en laten ze vaker een 
hogere betrokkenheid zien. Kinderen die meer nabijheid 

Voorbeeld: fijne ontvangst 
 
‘Mijn zoon is heel goed opgevangen op 
school door de juffen. Na twee dagen 
zei hij al dat hij het hier heel erg leuk 
vond. Ook ik ben heel goed 
opgevangen: de juffen geven goede tips 
over het brengen en weer weggaan, in 
het begin belden ze tussendoor even 
hoe het ging, de communicatie naar mij 
toe was heel goed en ik kon ook zien dat 
mijn zoon door de juffen werd getroost 
als ik wegging. Dat is heel fijn’. 
 
Bron: educatief centrum 

ervaren, ervaren minder conflicten. Bovendien hebben kinderen die een goede relatie hebben met 
hun leerkracht minder vaak gedragsproblemen, betere werkgewoonten, betere prestaties, minder 
moeite bij de start op de basisschool en voelen ze zich sneller thuis. 

 
 
 
 

Voorbeeld: een kaart van de nieuwe juf/ 
meester 

 
Als de kinderen bijna de overstap maken 
om naar groep 1 te gaan, ontvangen ze 
thuis een kaart van de juf/meester 
waarin staat dat het leuk en spannend is 
dat ze naar groep 1 gaan. Deze kaart is 
aan de kinderen gericht. De ouders 
geven aan dat de kinderen hier heel 
enthousiast op reageren en het gevoel 
kregen ‘ik ben welkom, ze wachten op 
mij’. Voor de ouders en kinderen maakt 
dit een heel warm welkom. Ouders 
mogen ook mee met de kinderen op 
‘snuffelstage’ in groep 1. Hier maken 
leerkrachten en ouders al even contact. 

 
Bron: ouders van kindcentrum 

Good practices 
Kennismaken 

1.   De leerkracht stuurt kinderen voordat ze op de 
basisschool starten een kaartje of een brief, waarin staat hoe 
spannend en leuk het is dat het kind in de klas komt. Op het 
kaartje kan ook worden beschreven dat er al een stoel voor 
ze klaarstaat. Het leukste is om de kaart ook echt aan het 
kind zelf te richten en een tekening mee te sturen van de 
kinderen in de klas. Een variatie is om het kind alvast een 
keer te bellen en telefonisch welkom te heten. 

2.   De leerkracht stuurt kinderen een pakketje ter 
voorbereiding op de basisschool. In dit pakketje zit 
bijvoorbeeld alvast het naamplaatje voor op de kapstok en 
de stoel, een gymtasje waarin de gymschoenen mogen, enz. 

3.   De leerkracht brengt voordat kinderen de overstap 
maken een huisbezoek (vooral als er nog geen andere 
kinderen uit hetzelfde gezin op school zitten). De leerkracht 
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ontmoet het kind dan in de thuissituatie en ziet bijvoorbeeld welke materialen/speelgoed 
een kind tot zijn beschikking heeft. 

4.   De leerkracht plant een ontmoeting met het kind en de ouders, nog voordat kinderen een 
paar momenten gaan wennen. Het fijnst voor ouders en kinderen is om deze ontmoeting 
buiten schooltijd plaats te laten vinden zodat het kind rustig kan wennen aan de lege klas. 
Tijdens deze ontmoeting is het belangrijk dat het kind de gelegenheid krijgt om even door de 
klas te lopen en de juf/meester te zien. Dit zorgt ervoor dat het kind zich meer op zijn gemak 
gaat voelen. Het moment stelt je als leerkracht in staat te praten over en met het kind 
waarin de verwachtingen van het kind en de ouders over de overgang naar groep 1 centraal 
staan. Let er hierbij op dat het gesprek wederzijds is. Ouders en kinderen mogen allerlei 
vragen stellen om zich zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op de overstap, en de 
leerkracht kan de ouders en kinderen vragen stellen. Ook kun je de regels, routines, 
curriculum en afspraken vast te vertellen. Denk hierbij aan wanneer er wordt gegymd, wat 
kinderen dragen tijdens de gym, het tussendoortjes- en lunchbeleid, etc. Ouders vinden het 
fijn als ze individuele aandacht krijgen van een leerkracht. Maak hier gebruik van om de 
relatie met ouders te bevorderen, want een positieve relatie met ouders leidt tot een 
positieve relatie met kinderen. 

 
Om deze good practices in de praktijk te kunnen brengen is het belangrijk om als leerkracht op 
tijd op de hoogte te zijn van de kinderen die in de klas gaan komen. Dan kun je je voorbereiden 
op de komst van de kinderen en af en toe alvast een praatje met ze maken, een pakketje of iets 
dergelijks opsturen. Dit zorgt ervoor dat kinderen langzaam vertrouwd raken met school en hun 
toekomstige leerkracht. 

 
Wennen 

1.   Naast de ontmoeting na schooltijd, kan het kind ook een of meer keer komen wennen onder 
schooltijd. Het kind kan dan kennis kunnen maken met de hele klas. Het kind blijft dan hooguit 
een half uurtje en de ouders zijn erbij. Belangrijk is om kinderen de kans te geven om op dit 
moment te kunnen observeren, ervaren en bezoeken voordat ze daadwerkelijk de overstap 
gaan maken. Kinderen krijgen zo een gevoel bij het naar school gaan en ervaren hoe een 
klassensituatie eruitziet. 

2.   De leerkracht nodigt kinderen alvast uit om deel 
te nemen aan bepaalde schoolactiviteiten 
(bijvoorbeeld een picknick, gymles, voorstelling). 

3.   De school kan een wenbeleid opstellen. Dit kan 
er als volgt uit zien. Het eerste wenmoment 
krijgen ouders de mogelijkheid langer bij hun 
kind te blijven. Dit wordt langzaam afgebouwd 
tot het moment dat kinderen geheel zelfstandig 
de dag beginnen. Het wenbeleid is vaak zo’n vijf 
dagen/dagdelen. Kinderen waarvan de 
voorschoolse voorziening en de basisschool veel 
contact hebben en gezamenlijk activiteiten 
organiseren hebben wellicht minder of zelfs 
helemaal geen wenmomenten nodig. Voor hen 
zal de overstap naar de basisschool minder groot 
zijn. 

Voorbeeld: overdrachtskoffer 
 
Als de kinderen in de kleutergroep 
komen krijgen ze een koffertje met 
voorleesbagage: twee Jip en 
Jannekeverhalen, de zogenaamde ‘Van 
Reenen bagage’. Daarnaast krijgen ze 
een maatje toegewezen, een kleuter uit 
groep 2 die de nieuwkomer helpt in de 
klas. Na een maand op de kleutergroep 
volgt een gesprekje van de 
kleuterleerkracht met de ouders. Dit 
gesprek fungeert ook als een soort 
intake. De kleuter krijgt dan de 
gelegenheid om de klas aan de ouders te 
laten zien. 
 
Bron: basisschool 
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Voorbeeld: wenbeleid is niet nodig 
 

Door het invoeren van de 3+-groep 
komen kinderen op veel momenten in 
aanraking met de kinderen en de 
leerkrachten van de kleutergroepen. 
Hierdoor is de overstap naar de 
basisschool voor deze kinderen minder 
groot. Er wordt dan ook geen gebruik 
gemaakt van een wenbeleid. Vanaf het 
eerste moment gaan kinderen volle 
dagen naar school. 

 
Bron: basisschool 

4.   Zodra kinderen de overstap hebben gemaakt, 
is het vooral belangrijk dat ze(ook) de mogelijkheid 
krijgen vrij te spelen. Geef kinderen de kans om 
volledig te wennen aan de hele situatie. Teveel 
verplichtingen kan teveel impact op hen hebben. Geef 
de kinderen de eerste week ook de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld een knuffel mee te nemen. Dit geeft een 
stukje vertrouwen. 

5.   Wanneer kinderen de overstap hebben 
gemaakt, is het als leerkracht belangrijk om er op te 
letten of er vriendschappen ontstaan. Mocht dit niet 
zo zijn, is het belangrijk kinderen hierin te helpen en 
ondersteunen. 

 

 
 
 
 

Relatie kind met nieuwe klasgenoten 
 
 

Waarom deze relatie belangrijk is 
Op de basisschool komen kinderen in aanraking met veel nieuwe kinderen. Het is belangrijk om 
aandacht te besteden aan de relatie van kinderen met hun nieuwe klasgenoten. Kinderen worden 
namelijk niet alleen beïnvloed door de relatie met hun leerkrachten, maar juist ook door de relatie 
met hun leeftijdsgenoten. Voor kinderen die gemakkelijk vriendschappen sluiten, is de overgang naar 
de basisschool vaak gemakkelijker. 

 

Een goede relatie tussen kinderen en hun klasgenoten 
zorgt voor een veilige omgeving waar kinderen hun sociale 
en cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. Voor 
kinderen staan vriendschappen met andere kinderen 
centraal. Daarom is het wenselijk als leerkrachten er 
enigszins op letten dat kinderen de mogelijkheid krijgen 
vriendschappen te sluiten. Kinderen geven ook wel aan 
dat ze graag hulp zouden krijgen van leerkrachten bij het 
sluiten van vriendschappen. Dit kan bijvoorbeeld door 
kinderen in te delen in klassen met kinderen waarmee al 
vriendschappen zijn gesloten en/of door het organiseren 
van gezamenlijke activiteiten waar vriendschappen 
kunnen ontstaan. 

 
Om kinderen te helpen bij de overgang wordt er op 
sommige scholen gewerkt met maatjes. Dit kunnen ook 
oudere broertjes of zusjes zijn (al wordt daar vaak bewust 
juist niet voor gekozen). Maatjes ondersteunen kinderen 

 
Voorbeeld: samen in hetzelfde gebouw 
verlaagt de drempel van de basisschool 
 
Omdat de peuterspeelzaal en de 
basisschool in hetzelfde gebouw zitten 
zijn er veel momenten dat de kinderen 
(de peuters uit de 3+ groep en de 
kleuters uit groep 1) elkaar zien. Die 
‘toevallige ontmoetingen’ worden benut 
voor het opbouwen van een relatie. De 
leerkrachten kennen de peuters en 
ouders al bij naam als ze beginnen op 
school. Er zijn weinig huilende kinderen 
op de eerste schooldag in groep 1, omdat 
dit voor de instromende 
kinderen geen grote, onbekende stap 
meer is. 
 
Bron: kindcentrum 

door ze te helpen met de schoolregels en de schoolcultuur. Bijvoorbeeld je vinger op steken, vragen 
stellen, antwoord geven, omgaan met de juf/meester, je beker openmaken, eten uit een 
lunchtrommeltje, enz. Het werken met maatjes helpt kinderen te wennen aan de nieuwe schoolse 
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situatie, zorgt er voor dat kinderen direct een bekend gezicht in de groep hebben en geeft ze het 
gevoel erbij te horen. 

 
 
 

Good practices 
Oriënteren 
De leerkracht: 

 
1.   Kan nieuwe kinderen een aantal keer mee laten doen aan activiteiten met kinderen op de 

basisschool. Denk hierbij aan samen buitenspelen, bij de lunch naast elkaar zitten, samen 
een werkje laten doen, enz. Dit zorgt ervoor dat kinderen al vertrouwd raken met een paar 
nieuwe gezichten en met de leerkracht. Dit kan uiteraard gemakkelijk als de voorschoolse 
voorziening gevestigd is in hetzelfde gebouw als de basisschool. Ook als dit niet het geval is, 
kunnen pedagogisch medewerkers samen met een groepje kinderen die binnenkort de 
overstap gaan maken, een bezoekje brengen aan de toekomstige klas, bijvoorbeeld tijdens 
de lunch of een buitenspeelmoment. 

2.   Kan nieuwe kinderen een plaat met alle foto’s en namen van de nieuwe klasgenootjes mee 
naar huis geven. Hierdoor kunnen kinderen en ouders thuis vertrouwd raken met gezichten 
en namen. Ouders kunnen hier ook raadspelletjes mee doen. 

3.   Kan met ouders en het kind praten over de verwachtingen van het kind bij school, zoals het 
sluiten van nieuwe vriendschappen. Kinderen zullen het best spannend vinden of ze nieuwe 
vrienden kunnen maken of niet. Door erover te praten kun je kinderen helpen hierover na te 
denken en samen alvast manieren te bedenken om andere kinderen te benaderen. 

4.   Kan tijdens het wennen een maatje aanstellen voor het nieuwe kind. Een maatje helpt de 
kinderen voor te bereiden en te wennen aan het schoolproces, zoals: het leren opsteken van 
vingers, het stellen van vragen, naar het toilet gaan, enz. 

 
 

Start op de basisschool 
1.   Onthaal de nieuwe kinderen met een 

welkomstlied. Zo voelen kinderen zich welkom. 
Het is leuk als de ouders hier ook bij aanwezig 
zijn. 

2.   Hang een foto van het nieuwe kind bij foto’s van 
de klasgenootjes. Stel het kind ook echt voor aan 
de nieuwe klasgenootjes en laat hen het nieuwe 
kind ook daadwerkelijk begroeten. 

3.   Leg tijdens de eerste dagen/ weken niet teveel 
druk op het nieuwe kind. Het leggen van contact 
komt in de meeste gevallen vanzelf goed. Als 
kinderen een maatje hebben, scheelt dit al in het 
leggen van contact met anderen. 

4.   Voor sommige kinderen is het fijner om de 
overstap te maken samen met een ander kind. 
Dit wordt ook wel duo-transitie genoemd. Dit 
maakt de overstap minder spannend. 

5.   Vraag voor tijdens het buitenspelen kinderen die 
met het nieuwe kind willen buitenspelen. 

 

 
 
 
Voorbeeld: zoeken naar momenten van 
samenwerken 
 
Peuterspeelzalen beide basisscholen 
werken niet structureel samen, maar 
werken wel samen aan bepaalde 
thema’s, zoals carnaval en Pasen. 
Leerkrachten en leidsters borduren voort 
op de kleine dingen die vooraf worden 
bedacht. Geen grote dingen, of grote 
doelen willen bereiken, maar wel die 
dingen die makkelijk (soms ad hoc) te 
organiseren zijn. Daar waar samen wordt 
gewerkt, is het van belang om de 
eigenheid van peuters en kleuters en de 
expertise van peuterleidsters en 
leerkracht te respecteren. 
 
Bron: basisschool en peuterspeelzaal 
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Relatie leerkracht met ouders 
 
 

Waarom deze relatie belangrijk is 
De betrokkenheid van ouders bij de basisschool is vergelijkbaar met de betrokkenheid van ouders op 
de voorschoolse voorziening. Vanaf de eerste kennismaking is het belangrijk openheid en 
toegankelijkheid uit te stralen naar ouders toe. Hierdoor 
krijgen ouders het gevoel dat jullie beiden ervoor gaan 
zorgen dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en het 
naar zijn zin heeft. Dat jullie samen veiligheid en warmte 
bieden aan kinderen. Bovendien zorgt een open houding 
er bij ouders voor dat ook zij zich beter aan kunnen 
passen aan de nieuwe schoolomgeving. 

 
Bij een goede relatie hoort het overdragen van 
informatie vanuit de leerkracht en de ouders. Als ouders 
goed op de hoogte zijn van alles wat er bij de overgang 
naar de basisschool komt kijken, hebben zij meer begrip 
voor wat er de eerste maanden op school gebeurt, 
werken ze meer mee, communiceren ze meer met hun 
kinderen over schoolwerk, communiceren ze meer met 
leerkrachten en zijn ze meer betrokken bij het hele 
school proces. Bovendien hebben deze kinderen een 
positievere houding ten opzichte van school. 

 
Als leerkracht kun je ouders stimuleren te werken aan de 
schoolrijpheid en ontwikkeling van het kind. Denk hierbij 
aan voorlezen, sokken sorteren, kleuren oefenen, etc. 
Belangrijk is dat kinderen zich kunnen aanpassen aan de 
nieuwe schoolomgeving. Ze kunnen dan beter instructie 
volgen, regels naleven, handelen naar de vraag van de 
leerkracht en vriendschappen sluiten (executieve 
functies). 

 
 
 

Good practices 
Kennismaken 

Voorbeeld: overdracht van informatie 
tijdens het eindgesprek met pedagogisch 
medewerker, leerkracht én ouders 
 
Bij het verlaten van de peuterspeelzaal/ 
het kinderdagverblijf (de 3+ groep) vindt 
een eindgesprek plaats. Het gesprek 
begint met de pedagogisch medewerker 
en de ouders. In de tweede helft van het 
gesprek komt de leerkracht erbij die het 
kind in groep 1 krijgt. In dit gesprek wordt 
ook om toestemming gevraagd van de 
ouders: mogen we de gegevens 
overdragen? Het is nog nooit 
voorgekomen dat ouders de overdracht 
van informatie weigerden. 
 
Als je een goede relatie hebt met de 
ouders, dan levert de overdracht van 
informatie geen probleem op. Het is 
zaak om ouders zich op hun gemak te 
laten voelen en hen serieus te nemen. 
Laten blijken dat hun kind ertoe doet. 
Dan gaan ouders open. Eigenlijk zou 
voor alle kinderen in Nederland een 
warme overdracht moeten 
plaatsvinden. 
 
Bron: kindcentrum 

 
Voor ouders is het belangrijk dat het contact met de basisschool laagdrempelig 
is. De deur moet bij wijze van spreken geregeld voor ouders open staan. Het is 
goed als ouders voelen dat zij altijd langs kunnen komen om te kijken en vragen 
te stellen. Voor ouders is de overgang ook spannend en ze willen er zeker van 
zijn dat ze de juiste schoolkeuze hebben gemaakt. Het is daarom van belang dat 
de school ouders verschillende kansen biedt om langs te komen en de 
leerkrachten of andere medewerkers van de school te spreken. 
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1.   De leerkracht kan eens in de zes weken contact leggen met ouders. Dit hoeft niet altijd op 
formele basis te zijn, maar even bij binnenkomst of bij het hek vragen hoe ouders de overdracht 
beleven en of alles goed gaat. Dit maakt het voor ouders gemakkelijker om hun zorgen te delen 
met betrekking tot de overdracht. Daarbij vinden sommige ouders het vervelend om een 
afspraak te moeten maken met leerkrachten om over hun kind te praten. Formele en informele 
contacten helpen hierbij. 

2.   De leerkracht van de basisschool kan ouders op verschillende manieren van informatie voorzien. 
Denk hierbij aan een folder, brochure of een ‘open dag’. Op deze manier geef je als basisschool 
de informatie die ouders nodig hebben. Dit neemt bij veel ouders onrust weg waardoor zij zich 
goed kunnen voorbereiden op de overgang van hun kind. Tijdens informatiebijeenkomsten 
krijgen de ouders en het kind de mogelijkheid zich te oriënteren op de basisschool, kennis te 
maken met leerkrachten, kennis te maken met andere ouders wiens kinderen ook binnenkort 
naar de basisschool gaan en vragen te stellen om zoveel mogelijk de school te leren kennen. 

3.   De leerkracht kan samen met de ouders en het kind ruim van te voren een 
kennismakingsgesprek inplannen. Het is belangrijk om individueel met de ouders een aantal 
dingen te bespreken: 

a.    Verwachtingen en ervaringen van ouders, leerkracht en kind 
b.   Ontwikkeling van het kind en mogelijke zorgen 
c. Regels, routines, curriculum en jaarkalender van de basisschool 
d.   Afspreken voor het wenbeleid 
e.   Samen doelen opstellen voor de transitie 

4.   Er kan een intakegesprek plaatsvinden met de directeur. Als het kind extra zorg nodig heeft, is 
het wenselijk om ook de intern begeleider bij het gesprek aan te laten sluiten. 

5.   De leerkracht kan betrokken zijn bij de werkelijke overdacht van gegevens samen met de 
pedagogisch medewerker en de ouders. Dit kan in de vorm van een driehoekgesprek. De eerste 
helft van het gesprek vindt plaats met ouders en pedagogisch medewerker. In dit gesprek wordt 
de informatie die overgedragen gaat worden uitvoerig besproken. Ouders krijgen hierbij de 
mogelijkheid input te geven. Dit dient vaak ook als eindgesprek op de voorschoolse voorziening. 
De leerkracht sluit zich in de tweede helft bij het gesprek aan. De informatie over het kind wordt 
dan overgedragen. Bij akkoord van alle betrokkenen wordt door alle drie een handtekening gezet 
en krijgt iedereen een exemplaar mee. 

6.   Een andere mogelijkheid is dat er een overdrachtsboekje door pedagogisch medewerkers wordt 
ingevuld waarin de ontwikkeling van het kind staat vermeld. Vervolgens vullen ouders het boekje 
in en tot slot de leerkracht na een aantal weken. Dit boekje wordt vervolgens teruggestuurd naar 
de pedagogisch medewerker en de ouders. 

7.   De leerkracht kan een bezoek aan huis brengen om 
kennis te maken met de ouders en de thuissituatie van 
het kind. Dit laat zien dat je als leerkracht betrokken 
bent bij het kind en zijn context. Dit zorgt ervoor dat 
de vertrouwensband met ouders sterker wordt en de 
stap naar het wederzijds informeren en 
communiceren kleiner wordt. Het vertrouwen van 
ouders kan ook worden versterkt door regelmatig te 

Wees flexibel in het maken van 
afspraken met ouders. Denk hierbij aan 
werkende ouders en hun 
mogelijkheden, culturele verschillen, 
etc. Vraag in sommige gevallen een tolk 
bij het gesprek of een andere ouder die 
kan vertalen. 

informeren naar de wensen en behoeften van ouders. Voor sommige ouders is het namelijk erg 
lastig om bij een leerkracht voor hulp aan te kloppen. 

8.   De leerkracht kan ouders ondersteunen in het bespreken van de stap naar de basisschool met 
hun kinderen. Sommige ouders zijn er niet van bewust dat het belangrijk is hun kind voor te 
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bereiden op deze overgang. Door hier met ouders over te spreken, kun je als leerkracht het 
belang van die voorbereiding duidelijk maken en ouders handvatten geven hoe dat te doen. 

9.   Als de verantwoordelijkheid van het overdrachtsformulier in handen ligt van ouders, daar dan bij 
hen naar. Ouders hebben hierbij het recht om dit niet te geven aan de leerkracht. In dat geval 
kan in een gesprek met ouders over het belang van de overdracht van informatie worden 
gesproken. Wellicht willen ouders liever zelf mondeling informatie overdragen. 

10. Ouders komen graag in contact met andere ouders die in een soortgelijke situatie zitten. Door 
een tafel in de gang neer te zetten of een prikbord op te hangen waarop allerlei informatie ligt of 
hangt over de overgang, kunnen ouders daar hun informatie vinden en in gesprek komen met 
andere ouders. Bovendien kan ook gedacht worden aan ontmoetingsplekken zowel binnen als 
buiten de school in de vorm van een koffiehoek of bankjes op het schoolplein. Geef ouders de 
mogelijkheid om daar ook even te blijven hangen zodat ze met elkaar in gesprek kunnen komen. 

 

 
 

Laat ouders het kind ondersteunen tijdens de overdracht. Een keer extra in de klas om te troosten of wat 
langer afscheid nemen, mag. Dit maakt het transitieproces gemakkelijker voor de kinderen. Sommige 
kinderen vinden de overstap spannender en moeilijker dan anderen. De één is er ook meer aan toe dan de 
ander. 

 
 
 

Wennen 
1.   De leerkracht kan ouders betrekken bij het wennen op school. Samen met ouders worden 

wenmomenten, van doorgaans een half uur, afgesproken. Ouders mogen hierbij ook aanwezig 
zijn. Wanneer kinderen daadwerkelijk starten op school krijgen ouders de mogelijkheid ’s 
ochtends wat langer afscheid te nemen van het kind. De leerkracht zou ouders tijdens de pauze 
van het eerste wenmoment kunnen opbellen om hen op de hoogte te brengen van hoe het kind 
het heeft op school. Dit geeft ouders rust en bevordert het loslatingsproces. 

2.   De leerkracht kan tijdens de wenperiode één of twee weken na de overdracht gebruikmaken van 
een heen-en-weer-schriftje. De ouders zijn vaak erg benieuwd hoe hun kind het heeft op school, 
wat er is gebeurd en wat hij/zij heeft meegemaakt. Kinderen zeggen vaak al gauw dat het goed 
ging op school. Een schriftje geeft ouders en kinderen handvatten om verder door te praten over 
hoe het die dag gegaan is. 
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Hoofdstuk 3 
 

 

Voorschoolse voorziening en 
basisschool 
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Voorschoolse voorzieningen en basisschool 
Niet alleen de relaties tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten aan de ene kant en ouders 
en kinderen aan de andere kant zijn van belang in het overgangsproces, maar zeker ook die tussen 
pedagogisch medewerker en leerkracht en die tussen voorschoolse voorziening en basisschool. Voor 
een goede overdracht is het van belang dat zij goed samenwerken. Daar gaan we in dit hoofdstuk 
verder op in. 

 
Figuur 4: Relaties en activiteiten voorschoolse voorzieningen en basisscholen 

 
 

 
 
 
 

Relatie voorschoolse voorziening en basisschool 
 

Waarom deze relatie belangrijk is 
Bij de relatie tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen ligt misschien wel de meeste kracht 
van het hele overgangsproces. Het blijkt namelijk dat de overgang van voorschoolse voorziening naar 
basisschool beter verloopt als de doorgaande lijn tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen 
is gewaarborgd. Deze doorgaande lijn uit zich door samenhang en continuïteit in het aanbod op de 
voorschoolse voorziening en de basisschool, waarbij spelen geleidelijk plaats maakt voor leren. Denk 
hierbij aan het hanteren van een gedeelde visie op de ontwikkeling van het jonge kind, een gedeelde 
professionele aanpak en pedagogiek, gebruik van hetzelfde kindvolgsysteem, het gezamenlijk volgen 
van trainingen en het op de hoogte zijn van elkaars praktijken. Als je wilt weten hoe het gesteld is 
met de doorgaande lijn in jouw organisatie kun je gebruik maken van een handige checklist, te 
vinden op: http://toolkit.bredeschool.nl/tools/Doorgaande%20lijn%20in%20beeld.pdf. 

 
De relatie tussen voorschoolse voorziening en basisschool kan worden bevorderd door een transitie- 
of overgangsprogramma te gebruiken, waarin de relaties en communicatietussen medewerkers van 
de voorschoolse voorziening en die van de basisschool centraal staan. De ontwikkeling en borging 

http://toolkit.bredeschool.nl/tools/Doorgaande%20lijn%20in%20beeld.pdf
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van (gezamenlijk) overgangsbeleid is doorgaans een taak van schoolbestuur, directie en 
coördinatoren. De randvoorwaarden voor een goed overgangsprogramma zijn wel dat er geld en tijd 
beschikbaar is om overgangsactiviteiten te kunnen ontwikkelen en borgen en daarin samen op te 
trekken. 

 

Kinderen kunnen zich gemakkelijker aanpassen als de 
voorschoolse situatie lijkt op de situatie op de basisschool. 
Er zijn veel veranderingen waar kinderen mee te maken 
krijgen, zoals een nieuwe omgeving, nieuwe kinderen, 
nieuwe materialen, nieuwe doelen en verwachtingen die 
worden gesteld aan nu de ‘leerling’. De voorschoolse kan 
kinderen hierop voorbereiden, ook wel het schoolrijp 
maken van kinderen genoemd. Dit doen pedagogisch 
medewerkers door middel van allerlei activiteiten, zoals 
het leren stilzitten in de kring. Hierbij wordt ook gewerkt 
aan de zelfregulatie en dus executieve functies van 
kinderen (zie Bijlage 1 voor meer achtergrondinformatie). 
Kinderen moeten namelijk steeds zelfstandiger kunnen 
handelen, zoals zelf naar het toilet kunnen gaan. 
Voorschoolse voorzieningen en scholen die een 
gezamenlijk overgangsbeleid hebben leggen hierin 
bijvoorbeeld ook vast wat er van kinderen wordt verwacht 
als ze naar school gaan, met erkenning 
van de eigenheid, mogelijkheden en behoeften van 
peuters en de specifieke expertise van pedagogisch 
medewerkers op dit gebied. 

 
Voorbeeld: continuïteit vergemakkelijkt 
de overgang 
 
‘Op school merken ze dat de overstap 
voor kinderen die van de 
peuterspeelzaal komen kleiner is dan 
voor de kinderen die bijvoorbeeld van 
het kinderdagverblijf komen. De 
kinderen die instromen vanuit de 
peuterspeelzaal zijn al meer vertrouwd 
met bepaalde routines in de kleuterklas 
omdat ze die al van de peutergroep 
kennen. Zoals het werken in de kring en 
het werken met de Vreedzame School. 
Samen met de basisschool spelen 
peuters op hetzelfde schoolplein. 
Hierdoor zijn de kinderen gewend 
geraakt aan grote groepen kinderen.’ 
 
Bron: basisschool 

 

Naast de schoolrijpheid van kinderen, waar vooral op de voorschoolse voorziening aan wordt 
gewerkt, is het voor de overgang belangrijk dat ook de school klaar is om nieuwe kinderen te 
ontvangen. Dit worden ook wel de ready schools genoemd. Dit zijn scholen die op de hoogte zijn van 
de ontwikkelingslijnen en behoeften van kinderen en kunnen de kinderen op de meest passende 
manier opnemen in de kleuterklassen. Er is namelijk sprake van een grote diversiteit in niveau, 
taligheid en cultuur tussen kinderen die starten op de basisschool. Scholen kunnen hier al bij 
voorbaat op inspelen, zeker als er goede afstemming is met de voorschoolse voorzieningen. 

 
Dit betekent dat een basisschool vroegtijdig (circa 3 jaar en 10 maanden) over de juiste informatie 
over kinderen beschikt en dat de overdracht van informatie dan al heeft plaats gevonden. Een school 
kan zich ready maken door een partnerschap aan te gaan met ouders en voorschoolse voorzieningen 
en door het werken met een doorgaande lijn vanuit de voorschoolse voorzieningen in de ontwikkeling 
van jonge kinderen. 

 
 

Ethiek 
Tijdens het overdrachtsproces speelt ook ethiek een rol: 
welke informatie draag je wel over en welke niet, en 
waarom? Zowel op de voorschoolse voorziening als op de 
basisschool wordt allerlei informatie verzameld over het 
kind. Het is belangrijk om goed na te denken over wat er 
met deze informatie gebeurt, wie er wanneer gebruik van 
maakt, welke informatie met wie wordt gedeeld en 

Voorbeeld: grenzen aan informatieoverdracht 
 
Aan de overdracht van informatie zitten 
grenzen. Wanneer zaken zijn afgesloten, 
worden ze niet nog eens tijdens de overdracht 
genoemd. Anders krijgen kinderen toch al snel 
‘een stempel’. De over te dragen informatie 
moet dus wel relevant zijn. Niet meer ter zake 
doende informatie wordt niet overgedragen 
 
Bron: peuterspeelzaal 
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wanneer er toestemming van ouders nodig is. Bij de overdracht wordt in de meeste gevallen gebruik 
gemaakt van een overdrachtsformulier waarin de informatie over het kind wordt beschreven. Denk 
daarbij goed na over welke informatie je als voorschoolse voorziening belangrijk vindt om over te 
dragen en welke informatie je als basisschool zou willen krijgen over een kind. Draag allen informatie 
over die nu nog relevant is. En deel, in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens, met 
ouders welke informatie je overdraagt naar de basisschool. 

 
Ethiek heeft ook te maken met de verantwoordelijkheid voor informatie van voorschoolse 
voorzieningen, basisscholen en ouders. Welke informatie houd je als voorziening of school bij en 
wanneer deel je welke gegevens met ouders? In Bijlage 2 staat informatie over de privacy van 
gegevens bij de overdracht. 

 
 

Overdrachtsformulier 
 

Op de voorschoolse voorziening is door de jaren heen veel informatie verzameld over een kind. Voor de 
doorgaande ontwikkelingslijn is het belangrijk deze informatie zo goed mogelijk over te dragen aan de 
basisschool. De meeste voorzieningen werken hiervoor met een overdrachtsformulier. 

 
Een goed opgebouwd overdrachtsformulier bestaat vaak uit een stukje algemene gegevens en een 
ontwikkelingsbeeld. In het ontwikkelingsbeeld worden zes ontwikkelgebieden verder beschreven: 

 
a. Redzaamheid 
b. Sociaal-emotionele ontwikkeling 
c. Speel- en werkgedrag ontwikkeling 
d. Taalontwikkeling 
e. Rekenontwikkeling 
f. Motoriek 

 
Meer weten, zie hoofdstuk 13 van http://www.slo.nl/downloads/2010/kijk-op-ontwikkeling-voorschools.pdf/ 

 
 
 
 
 

Good practices 
 

Bedenk vooraf dat de overgang voor alle betrokkenen een spannende 
gebeurtenis is. De één zal dit zwaarder en heftiger ervaren dan de ander. Zorg 
ervoor dat je als voorschoolse voorziening en basisschool elke overgang en elk 
kind opnieuw bekijkt en individueel behandelt. 

 
 
 

Als voorschoolse voorzieningen en basisscholen intensief samenwerken door te zorgen voor een 
doorgaande lijn in spelen, leren en ontwikkelen, wordt de overstap naar de basisschool aanzienlijk 
verkleind. Ouders stellen deze continuïteit ook erg op prijs. Ouders kunnen zich dan ook sneller 
aanpassen aan de nieuwe situatie, wat bevorderlijk is voor de kinderen. Hoe je dit kunt doen, 
beschrijven we hieronder beschreven in een aantal veelbelovende praktijkvoorbeelden. 

http://www.slo.nl/downloads/2010/kijk-op-ontwikkeling-voorschools.pdf/
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Samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen kan worden versterkt 
door… 

 
 

Nabijheid 
1.   Zorgen voor nabijheid tussen de voorschoolse voorziening en de basisschool hoeft niet letterlijk 

te betekenen dat beide in één gebouw gevestigd zijn. Het gaat er vooral om dat beide 
voorzieningen elkaars praktijken kennen, regelmatig contact hebben, een doorgaande lijn 
realiseren en bijvoorbeeld gezamenlijk trainingen volgen. Zorg er hierbij voor dat iedereen op de 
hoogte is van gedeelde informatie en dezelfde taal spreekt over de continuïteit in spelen, leren 
en ontwikkelen. 

 
 
 
 

Samenwerking pedagogisch medewerker en leerkracht 
1.   Door drie tot vier keer per jaar te overleggen in een zogenaamde ‘peuter-kleuteroverleg’ 

kunnen kinderen alvast eens worden besproken, mits toegestaan door ouders, en kan een 
school zich extra goed voorbereiden op de komst van een kind. 

2.   Pedagogisch medewerker en leerkracht kunnen gezamenlijke activiteiten organiseren. Deze 
kunnen bijvoorbeeld bij de start van het schooljaar al worden gepland, bijvoorbeeld tijdens een 
‘peuter-kleuteroverleg’. 

3.   Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen in hun samenwerking ondersteund worden 
door coördinatoren die samen een overgangsbeleid- en procedure opstellen, zoals het 
overdrachtsformulier. Zij kunnen bijvoorbeeld worden opgeleid om de overgang goed te laten 
verlopen. Een coördinator kan een uitkomst zijn voor de overgang van kinderen als de kinderen 
uitstromen naar verschillende basisscholen (en de pedagogisch medewerker onmogelijk intensief 
contact kan onderhouden met leerkrachten van die verschillende basisscholen). 

 
 

Samenwerking met ouders 
1.   Scholen en voorschoolse voorzieningen kunnen een 

oudercommissie op richten waarin ouders van zowel 
de voorschoolse voorziening als de basisschool zitten. 
Op deze manier wordt de communicatie tussen 
ouders van de voorschoolse voorziening en de 
basisschool bevorderd, kunnen ze verwachtingen 
delen, leren van beide praktijken en kunnen ze elkaar 
ondersteunen in onder andere het 
overdrachtsproces. De oudercommissie kan allerlei 
activiteiten opzetten, zoals het organiseren van een 
‘open dag’ en gezamenlijke bijeenkomsten tussen 
ouders. 

2.   Het is belangrijk dat voorschoolse voorzieningen en 
basisscholen eenduidige informatie geven aan 
ouders. Hierdoor wordt duidelijk wie welke taken 
heeft bij de overdracht, wie contact met wie 
opneemt, waar welke informatie vandaan komt, wat 
er van ouders en kinderen verwacht wordt, etc. 

 
 
Voorbeeld: peuter-kleuteroverleg op 
structurele basis 
 
School, kinderopvang en peuterspeelzaal 
werken samen in het zogenoemde 
peuter-kleuteroverleg, waarin ook de 
warme overdracht plaatsvindt. Dit 
overleg bestaat nu ongeveer 2,5 jaar en 
heeft zich gedurende die tijd ontwikkeld 
tot wat het nu is. Het overleg tussen de 
mensen op de werkvloer is de basis van 
de samenwerking. Aan het peuter- 
kleuteroverleg nemen deel: een 
pedagogisch medewerker van het 
kinderdagverblijf, een pedagogisch 
medewerker van de peuterspeelzaal, de 
onderbouwcoördinator van de 
basisschool, en de 
onderbouwleerkrachten van de 
basisschool. 
 
Bron: kinderdagverblijf 
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3.   Basisscholen kunnen een ‘open dag/avond’ of andere momenten waarop ouders elkaar kunnen 
ontmoeten organiseren. Een ‘open dag’ verlaagt de drempel voor ouders om leerkrachten aan te 
spreken. De ervaring is dat ouders dit lastig vinden en vaak niet goed weten wat hierin van hen 
wordt verwacht. Op deze dag/avond stellen leerkracht zich open om in gesprek te gaan met 
ouders en kinderen over hoe het is om daar op de basisschool te zitten. De klaslokalen zijn op 
een ‘open dag’ zo ingedeeld dat het een beeld schept van een dagelijkse schooldag. Het moet 
ouders en ook kinderen een realistisch beeld geven. 

 
Gemeentelijk niveau 
Als een voorschoolse voorziening en een basisschool één-op-éen samenwerken, kunnen zij samen 
vaststellen hoe ze de overgang vorm willen geven. In de meeste gevallen zullen voorschoolse 
voorzieningen echter te maken hebben met meerdere basisscholen, en zullen basisscholen kinderen 
van verschillende peuterspeelzalen en kinderdagverblijven krijgen. Samen afspraken maken over de 
overgangsperiode is dan complexer. Dan komt de gemeente in beeld: 

 

• Het onderwerp overgang kan bijvoorbeeld op de LEA3 gezet worden; gemeente, schoolbesturen 
en andere voorzieningen bespreken dan gezamenlijk hoe de overgang het beste vorm gegeven 
kan worden. 

• Er kan op gemeentelijk niveau kan een werkgroep doorgaande lijn ingericht worden. Deze 
werkgroep kan bijvoorbeeld een eenduidig overdrachtsformulier opstellen, zodat voorschoolse 
voorzieningen en basisscholen dezelfde taal spreken. 

 
De gemeente kan verschillende rollen kiezen in dit proces: 
1.   Coördineren en faciliteren: de gemeente zorgt er voor dat voorschoolse voorzieningen en 

basisscholen elkaar kunnen ontmoeten en dat zij de gelegenheid hebben om samen een 
overgangsprototcol op te stellen. Inhoudelijk bemoeit de gemeente zich niet met dit proces; 

2.   Regisseren: de gemeente zorgt dat de verschillende partijen bij elkaar komen, en voert ook 
inhoudelijk de regie op het proces. 

Deze rol zal per gemeente verschillen, en kan ook gedurende het proces veranderen. De gemeente 
voert bijvoorbeeld in het beginstadium de regie, maar faciliteert alleen de praktische uitwerking van 
de gemaakte plannen. 

 

 
 

Voorbeeld: gebruikmaken van kindvolgsysteem bij overdracht 
 

Zowel bij peuters als in de kleutergroepen wordt gebruikgemaakt van KIJK! In het overdrachtsgesprek dat de 
pedagogisch medewerker met de leerkracht heeft, worden de KIJK!-gegevens besproken. De pedagogisch 
medewerker vertelt daarbij ook haar eigen ervaringen met het kind. De gegevens uit KIJK! worden overgezet van de 
peutergroep naar de basisschool. Voorafgaand aan het gesprek tussen pedagogisch medewerker en leerkracht 
heeft de pedagogisch medewerker al een gesprek met ouders gehad. In dit gesprek wordt verteld wat er aan de 
basisschool verteld zal worden. Als de ouders daar zelf om vragen, wordt er een verslag van het gesprek gemaakt, 
maar dat is niet standaard. In de gemeente is wel een standaard overdrachtsformulier, maar daar wordt door de 
voorschoolse voorziening geen gebruik van gemaakt. Zij gebruikt de gegevens uit KIJK! en het eigen intakeformulier. 

 
Bron: voorschoolse voorziening 

 
 
 
 
 
 
 

3 Lokale Educatieve Agenda: het verplichte overleg tussen gemeente en schoolbesturen, waaraan vaak ook 
andere voorzieningen rondom kinderen en jeugd deelnemen. 
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Evaluatie 
1.   De leerkracht en pedagogisch medewerker kunnen samen met ouders en het kind de overgang na 

enige tijd evalueren (bij ongeveer 4 jaar en 4 maanden). Hierbij kan worden gevraagd naar de 
ervaringen van kinderen en ouders en vooral naar hoe kinderen zich nu voelen in de nieuwe klas. 
Deze gesprekken kunnen op verschillende manieren worden ingevuld, zoals: 

a.    Laat kinderen een tekening maken van hoe zij zich voelen op school. 
b.   Laat ze uitleg geven bij de gemaakte tekening en bespreek de gevoelens en ervaringen. 
c. Vertel verhalen over overdracht en bespreek deze verhalen vervolgens in samenhang 

met de ervaring van kinderen. 
d.   Gebruik constructieve materialen zoals klei, lego, blokken, etc. om kinderen hun 

ervaringen en gevoelens duidelijk te laten maken. 
e.   Speel scenario’s en rollenspellen na over situaties die zich kunnen voordoen op de 

basisschool. 
Niet alleen gesprekken leveren informatie op over de ervaringen en gevoelens van kinderen over 
de overdracht, maar ook observaties van de nieuwe kinderen op diverse momenten. Neem hierbij 
in je achterhoofd mee dat kinderen de eerste weken nodig hebben om te wennen en misschien 
nog niet toekomen aan het werkelijk doen van werkjes. Geef kinderen hiervoor voldoende 
ruimte. Deze gesprekken hoeven niet per 
se formeel te zijn, maar kunnen ook door de ouders 
en kinderen even aan te spreken op het schoolplein of 
bij het brengen van de kinderen. 

2.   Als er nog geen kennismakingsbezoek bij het kind 
thuis is geweest, wordt het aangeraden dat te doen in 

 

Geen enkel transitieproces is hetzelfde. 
Benader elk kind en iedere ouder anders 
en handel naar behoeften. 

het eerste half jaar dat het kind naar school gaat. Een huisbezoek kan gebruikt worden om 
ervaringen over de overgang naar de basisschool te bespreken met ouders. Het biedt voor 
leerkrachten ook de mogelijkheid om met ouders te praten over de ontwikkeling van het kind. 
Het kind zien in zijn ‘natuurlijke’ omgeving biedt voor de leerkrachten veel inzichten. 

3.   Houd als voorschoolse voorziening en basisschool een oudertevredenheidsonderzoek waarin ook 
de overdracht wordt geëvalueerd. Geef hierbij ook de ruimte aan ouders om feedback te geven 
om het overdrachtsproces te kunnen verbeteren. 

4.   Geef ouders die goede ervaringen hebben gehad met het overgangsproces van hun kind de 
mogelijkheid voorschoolse voorziening en basisschool en andere ouders te ondersteunen in het 
overgangsproces. Dit kan bijvoorbeeld via een oudercommissie gaan. 
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Hoofdstuk 4 
 

 

Knelpunten en oplossingen 
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Knelpunten en oplossingen 
In de vorige hoofdstukken zijn verschillende voorbeelden 
beschreven die kunnen helpen de overgang van 
voorschoolse voorziening naar basisschool voor alle 
betrokkenen beter te laten verlopen. Maar er zijn ook 
belemmeringen die een goede implementatie van 
overgangsactiviteiten in de weg kunnen staan. Hieronder 
worden zes knelpunten en mogelijkheden voor 
oplossingen beschreven. 

 
 
Voorbeeld: warme overdracht als 
standaard 
 
De overheid zou een warme overdracht 
meer kunnen stimuleren. Deze wordt 
namelijk zeer gewaardeerd door het 
basisonderwijs en het is beter voor 
kinderen (door de kennis die een school 
bij de start al over het kind heeft). 
 
Bron: kinderdagverblijf en basisschool 

 
 

Knelpunt 1: Meervoudige uit- en instroom van kinderen 
Als kinderen van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar meerdere basisscholen uitstromen, is 
het moeilijk om de overdracht echt kindvriendelijk te laten zijn. Dat geldt ook voor basisscholen die 
kinderen krijgen van verschillende voorschoolse voorzieningen. 

 
Oplossingen: Als kinderen naar verschillende 
scholen uitstromen, en scholen kinderen van 
verschillende voorschoolse voorzieningen 
ontvangen helpt het als alle betrokken 
professionals de zelfde taal spreken en het 
zelfde beleid hanteren. De gemeente stelt 
dan, in samenwerking met de educatieve 
partners, gemeentebreed overdrachtsbeleid 
op. In dit beleid worden richtlijnen voor 
(warme) overdracht en wellicht ook een 

overdrachtsformulier opgenomen. Voorschoolse voorzieningen en basisscholen geven de overdracht 
vorm op basis van dit beleid. Voor alle voorschoolse voorzieningen en basisscholen geldt dan dat 
overal dezelfde soort informatie wordt overgedragen, dat ouders overal op dezelfde manier worden 
betrokken en dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten dezelfde termen gebruiken. Daardoor 
zal het contact tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen gemakkelijker zijn en worden de 
doorgaande lijn en continuïteit bevorderd. 

 
Een andere oplossing voor meervoudige in- en uitstroom is het aanstellen van een coördinator op 
zowel de voorschoolse voorziening als de basisschool die alle overdrachten coördineert. Dit is een 
koudere variant van de kindvriendelijke overdracht, omdat de pedagogisch medewerker en de 
leerkracht dit het kind dagelijks meemaken geen contact met elkaar hebben. De relatie tussen de 
voorschoolse voorzieningen en basisscholen wordt hiermee wel gewaarborgd. Het overgangsproces 
loopt dan ongeveer als volgt. De pedagogisch medewerker vult het overdrachtsformulier in en 
bespreekt dit met de ouders. Hier kan ook de coördinator bij aanwezig zijn. Vervolgens neemt de 
coördinator van de voorschoolse voorziening contact op met de leerkracht of 
overdrachtscoördinator van de basisschool om de informatie warm en kindvriendelijke over te 
dagen. Bij kinderen waar specifieke zorgen over zijn kan ook de intern begeleider van de basisschool 
bij het gesprek aanschuiven. Er kan voor worden gekozen om per organisatie/schoolbestuur één 
overdrachtscoördinator aan te stellen die alle overdrachten reguleert. De doorgaande lijn in 
overdracht zal dan goed worden bewaakt. 
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Als bovenstaande oplossingen niet gerealiseerd kunnen worden, kan gekozen worden voor een 
koude vorm van overdracht als standaard. Er is dan wel een warme relatie tussen voorschoolse 
voorziening en ouders en tussen basisschool en ouders, maar niet tussen basisschool en 
voorschoolse voorziening. In dit geval dragen de ouders de overdrachtsgegevens over aan de 
basisschool (of niet, als ze daar voor kiezen). In deze variant kan er voor gekozen worden om 
kinderen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben wel warm over te dragen. Dit zou ook 
telefonisch kunnen. 

 
 

Knelpunt 2: Late aanmelding of verwerking 
Stel: de leerkracht is te laat op de hoogte van een kind dat de overstap gaat maken naar haar klas. 
Dan is die leerkracht en de school misschien niet op tijd klaar voor de komst van dit kind. De 
leerkracht kan zich niet voorbereiden op het welkom heten van en kennis maken met het kind en zijn 
ouders en is te laat om bijvoorbeeld nog een briefje of pakketje te sturen, een intake- of 
overdrachtsafspraak te maken of in te kunnen spelen op speciale behoeften van het kind. De 
doorgaande ontwikkelingslijn van het kind komt daarmee in gevaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossing: Dit knelpunt is gedeeltelijk te voorkomen als pedagogisch medewerkers ouders er op tijd 
op wijzen dat zij hun kind vroegtijdig moeten aanmelden bij een basisschool. Dit kan bijvoorbeeld als 
het kind net op de peuterspeelzaal komt en nogmaals als het kind drie wordt. In grote steden is dit 
vaak gemeentelijk geregeld en ontvangen ouders een brief als hun kind bijvoorbeeld 2 jaar is. Ook 
dan kunnen pedagogisch medewerkers ouders hier nog eens aan herinneren en het belang van een 
tijdige inschrijving benadrukken. 

 
 

Knelpunt 3: Continue uit- en instroom 
Gedurende het schooljaar nemen steeds kinderen 
afscheid op peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en 
komen steeds nieuwe kinderen groep 1 (of groep 0, 
zoals het op sommige scholen heet) binnen. Dat maakt 
het voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten 
complex om met al die kinderen op een ander moment 
het overgangsproces te doorlopen. Individuele en 
warme overdracht vragen namelijk om tijd en kennis 
over de kinderen, kennis over de groep waar het kind in 
komt, kennis van de voorschoolse setting, kennis van de 
basisschool en kennis van het curriculum van zowel de 
voorschoolse voorziening als de basisschool. Daarbij zijn 

Voorbeeld: kinderopvang en basisonderwijs 
in één structuur 
 
De directeur geeft aan dat het ideaal zou 
zijn als kinderopvang en onderwijs in één 
financiële en juridische structuur vorm 
zouden kunnen krijgen. Ook zou het mooi 
zijn als peuters en (jongste) kleuters in één 
groep mogen worden opgevangen. Nu mag 
dat niet. Maar voor een echt 
kindvriendelijke overdracht zou het heel 
mooi zijn als je een combinatiegroep van 3- 
en 4-jarigen kunt maken. Kinderen die zich 
snel ontwikkelen, kunnen dan al meedoen 
met activiteiten voor de oudere kinderen 
en kinderen die wat meer tijd nodig 
hebben kunnen zich nog (gedeeltelijk) bij 
de 3-jarigen aansluiten. 34 
Bron: basisschool 
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in de taakomschrijving van pedagogisch medewerkers vaak geen uren voor het overdrachtsproces 
opgenomen. 

 
Oplossing: Om meer stabiliteit te krijgen in de continue instroom van 
kinderen naar basisscholen, kan de voorschoolse voorziening een 
zogenaamde ‘intermediaire groep’ op te richten (ook wel 3+-groep). 
Deze groep fungeert als overbrugging tussen de voorschoolse 
voorziening en de basisschool. Pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten kunnen hier beiden een rol in spelen, bijvoorbeeld door 
veel te overleggen met elkaar, elkaars praktijken te observeren, een 
gedeelde visie te creëren over de ontwikkeling van het jonge kind, 

etc. Bovendien kunnen leerkrachten regelmatig even een kijkje nemen in de intermediaire groep om 
alvast vertrouwd te raken met de kinderen en hun ouders. 

 
In de 3+-groep kunnen specifiek activiteiten gericht op de schoolrijpheid van de kinderen worden 
aangeboden. Denk hierbij aan werkjes doen, kennismaken met de basisschool, samen met de 
basisschool buitenspelen, etc. Dit ontlast de pedagogisch medewerker en leerkracht tijdens de 
overgang. Kinderen worden namelijk gezamenlijk klaargestoomd voor de basisschool en zullen 
hierdoor doorgaans minder ondersteuning bij de start op de basisschool nodig hebben. Een 
intermediaire groep stimuleert daarbij de doorgaande lijn, omdat het gezamenlijk door voorschoolse 
voorzieningen en basisscholen wordt opgezet. Een intermediaire groep sluit dus goed aan op een 
kindvriendelijke overdracht. 

 
 
 

Knelpunt 4: Privacy 
Een vierde knelpunt is de privacy van de overdracht van gegevens van kinderen. Bij de 
overdracht naar de basisschool wordt er in veel gevallen gebruik gemaakt van een 
overdrachtsformulier of overdrachtsboekje waarin onder andere de ontwikkeling en 
sociale vaardigheden van kinderen staan vermeld. Dit blijkt in sommige gevallen voor 

ouders gevoelige informatie die ze liever niet overdragen. Ook 
zijn er wettelijke privacyregels over het overdragen van 
gegevens over personen (zie Bijlage 2). 

 
Oplossingen: Een oplossing hiervoor is het transparant en open 
zijn naar ouders toe. Bovendien willen ouders graag inspraak in 
de informatie die overgedragen gaat worden. Zo zou je tijdens 
de overdracht ook ouders een overdrachtsformulier kunnen 
laten invullen met hun belevingen. In het overdrachtsgesprek 
met de pedagogisch medewerker kunnen de twee formulieren 
met elkaar vergeleken worden. Op deze manier zullen ouders 
meer het gevoel krijgen dat het voor het eerst naar school gaan 
van hun kinderen een onderdeel is van gedeeld partnerschap 
tussen de voorschoolse voorziening en de ouders, wat overgaat 
in een partnerschap tussen de ouders en de basisschool. Bij 
een koudere overdracht krijgen ouders het 
overdrachtsformulier vervolgens mee, waardoor de keuze om 
het al dan niet over te dragen aan de basisschool aan de ouders 
is. Als ouders een 

 
Voorbeeld: ouders kiezen voor 
koude of warme overdracht 
 
‘Wij zijn niet lijfelijk bij de warme 
overdracht aanwezig geweest. 
We hebben er wel voor getekend. 
Je kunt bij ons kiezen voor wel of 
geen warme overdracht en wij 
hebben daar wel voor gekozen. 
De leidster 
kan dan aan de leerkracht 
vertellen hoe zij jouw kind heeft 
ervaren al die jaren. Je hebt 
natuurlijk zelf wel een beeld van 
je kind, maar je bent er op de 
crèche nooit bij. Dat gesprek 
geeft een leerkracht wel een 
hoop informatie, denk ik’. 
 
Bron: ouder van kinderdagverblijf 
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stem krijgen, krijgen ze doorgaans meer vertrouwen in je rol als pedagogisch medewerker of 
leerkracht. 

 
 

Knelpunt 5: Ouderbetrokkenheid 
In sommige gevallen vinden ouders het niet nodig om aan een kindvriendelijke 
overdracht mee te werken. Het wordt dan lastig voor de school om ouders te 
betrekken. 

 

Oplossing: Ga in gesprek met deze ouders. Door in overleg het belang van een 
kindvriendelijke overdracht en ouderbetrokkenheid te bespreken, willen ouders wellicht toch 
meewerken aan het overgangsproces. Het inzetten van andere ouders die positieve ervaringen 
hebben met het transitieproces van hun kind kan hierbij ook een oplossing zijn. Probeer altijd de 
keuze van ouders te respecteren. In dergelijke gevallen kunnen leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers wel hun rollen en taken van het overgangsproces uitvoeren. 

 

Knelpunt 6: Moeilijk voor het kind 
Voor sommige kinderen verloopt de overgang van voorschoolse voorziening naar basisschool niet 
zonder slag of stoot. Zo blijkt dat 16% van de kinderen moeilijkheden ervaart. Vooral kinderen uit 
minder gunstige sociale, culturele en/of economische thuisomstandigheden vinden een overgang 
lastig. Een moeizame overgang is gerelateerd aan vroegtijdige schoolverlaters, weinig academisch 
succes, laag niveau van ontwikkelingsondersteunend gedrag van ouders en een groot verschil in 
prestaties tussen leeftijdsgenoten en deze kinderen. 

 

Oplossing: Voor kinderen die een overstap naar de basisschool moeilijk 
vinden, is een overgangsproces met allerlei verschillende activiteiten 
juist van belang. Zorg er bij deze kinderen voor dat zij goed voorbereid 
de overgang doormaken. Houd hierbij de lijntjes met ouders kort zodat 
zij ook thuis hun kinderen kunnen voorbereiden op de overgang. 

 
In sommige gevallen kan een verschil in cultuur een belemmering zijn voor een goede communicatie 
met ouders. Ouders vanuit dezelfde cultuur zouden een faciliterende rol kunnen spelen tijdens het 
overdrachtsproces. Door uitleg te geven, te vertalen en te helpen bij allerlei regelingen, kan de 
communicatie met school worden gestimuleerd. Een andere mogelijkheid om de drempel voor 
ouders te verlagen, is het brengen van een huisbezoek en het organiseren van koffiemomenten voor 
ouders bij het wegbrengen van hun kinderen. Hier zou een leerkracht, pedagogisch medewerker, 
intern begeleider of overdrachtscoördinator bij aanwezig kunnen zijn. 
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Checklist 
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Checklist 
 
 

Deze checklist kan gebruikt worden om snel inzicht te krijgen in de overgangsactiviteiten die op jouw 
voorschoolse voorziening of school al gebeuren. Vervolgens kunnen de samenwerkende partijen 
hierover met elkaar in gesprek gaan: wat doen we wel, en wat niet? Wat vinden we daar van? Willen 
we dingen weglaten of toevoegen, en op welke termijn? 

 

 Activiteiten Dit doen we 
nog niet. 

Dit doen 
we soms. 

Dit doen 
we al! 

Voorschoolse voorziening 
Relatie pedagogisch medewerker-kind Voorlezen van een verhaal over de overgang aan 

kinderen.    
Bespreken van verwachtingen met kinderen.    
Oefenen van ‘schoolse’ activiteiten met kinderen 
(schoolrijpheid en executieve functies).    
Oefenen van gezichten van nieuwe klasgenoten 
a.d.h.v. foto’s met kinderen.    
Samen met het kind kennismaken met de nieuwe 
schoolomgeving.    

Relatie kind-achterblijvende kinderen Ontwikkelen en uitvoeren van een afscheidsbeleid.    
Bezoeken van de basisschool met het kind en de 
achterblijvende kinderen.    
Bezoeken van het kind na de overgang.    
Samen buitenspelen met achterblijvende kinderen 
na de overgang van het kind.    

Relatie pedagogisch medewerker-ouders Opnemen en uitvoeren van educatief partnerschap 
met ouders.    
Creëren van een plek waar informatie over de 
overgang hangt of ligt.    
Creëren van tijd en ruimte om met ouders in 
gesprek te gaan over de overgang.    
Delen van verwachtingen en wensen voor kinderen 
tussen ouders.    
Voeren van een driehoekgesprek tijdens de 
werkelijke overdracht.    

Basisschool 
Relatie leerkracht-kind Op tijd op de hoogte zijn van de nieuwe kinderen.    

Ontwikkelen en uitvoeren van een wenbeleid.    
Opsturen van een wenpakketje en/of 
welkomstkaartje.    
Kennismaken met het kind en ouders.    
Brengen van een huisbezoek aan het nieuwe kind.    
Gesprekken voeren met ouders voor, tijdens en na 
de overdracht.    
Aanstellen van een maatje voor het nieuwe kind.    

Relatie kind-nieuwe klasgenoten Welkom heten en voorstellen aan nieuwe 
klasgenoten.    
Spreken over verwachtingen van het kind over 
vriendschappen etc.    
Deelnemen aan activiteiten met nieuwe 
klasgenoten.    
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Maken van duo-overstap of plaatsing in dezelfde 
groep met vriendjes.    

In de gaten houden van de relatie met nieuwe 
klasgenoten.    

Relatie leerkracht-ouders Voorzien van ouders van nuttige informatie over de 
overgang.    

Voeren van gesprekken met ouders.    
Voeren van een driehoekgesprek tijdens de 
werkelijke overdracht.    
Activiteiten Dit doen 

we nog 
niet. 

Dit doen 
we soms. 

Dit doen 
we al! 

Ondersteunen van ouders in het ouder-kind contact 
over de overgang.    

Creëren van een ontmoetingsplek voor ouders.    
Afstemmen van de overdracht: klasindeling en 
wenmomenten.    

Voorschoolse voorziening en de basisschool 
Relatie voorschoolse voorziening-basisschool Creëren van nabijheid.    

Aanstellen overdrachtscoördinator.    
Oudercommissie aanstellen voor o.a. de overdacht.    
Organiseren van een open dag.    
Afnemen oudertevredenheidsonderzoek.    

Relatie pedagogisch medewerker-leerkracht Invullen overdrachtsformulier o.i.d. wat wordt 
overgedragen.    
Verzamelen van informatie over de ontwikkeling van 
het kind.    
Overleggen drie tot vier keer per jaar.    
Plannen van gezamenlijke activiteiten.    
Evalueren van de overdracht met ouders en kind.    
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Overzicht van voorschoolse voorzieningen en basisscholen 
die hebben deelgenomen aan het onderzoek 

 
 

Deze handreiking is gebaseerd op een onderzoek dat Regioplan en Sardes hebben uitgevoerd naar de 
overdracht van kinderen die de overstap maken van een voorschoolse voorziening (kinderdagverblijf 
of peuterspeelzaal) naar een basisschool16. De voorbeelden in deze handreiking zijn afkomstig uit dat 
onderzoek. De volgende voorschoolse voorzieningen en basisscholen waren daarbij betrokken: 

 
 Basisschool De Bongerd (Terwolde) 
 Kindercentrum De Haren (’s-Hertogenbosch) 
 Basisschool De Pannevogel en Juut & Co kinderopvang (Steenderen) 
 Basisschool Van Reenenschool (Bergen NH) 
 Basisschool De Fonkelsteen (Zaltbommel) 
 Kinderdagverblijf Het Zonnetje en basisschool De Zwette (Sneek) 
 Kinderdagverblijf Hoppas, basisschool De Peppel en basisschool De Sprankel (Dussen) 
 Paulus Peuterschool (Castricum) 
 Peutercentrum Parkwijck Spelenderwijs (Utrecht) 
 Peuterspeelzaal Het Pipohuis (Valkenswaard) 
 Spring Kinderopvang (Helmond) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Dekker, B., Paulussen-Hoogeboom, M. C., De Weerd, M., Jepma, IJ., Kruiter, J., & Beekhoven, S. 
(2016). Condities voor kwaliteit kindvriendelijke overdracht. Amsterdam/Utrecht: 
Regioplan/Sardes. 
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Bijlage 2 Achtergrond 
 
 

Wat is een transitie? 
In deze handreiking hebben we steeds de termen overdracht en overgang gebruikt. In de literatuur is 
ook vaak de term ‘transitie’ te vinden. Een transitie wordt gezien als het proces van verandering 
waarbij kinderen (en hun gezinnen) bewegen van de ene setting (voorschoolse voorziening) naar de 
andere (basisschool). Dit proces eindigt als het kind helemaal is gewend aan de nieuwe setting. 
Tijdens het transitieproces voeren de verschillende betrokkenen (ouders, pedagogisch medewerkers 
en leerkrachten) verschillende activiteiten uit, om de start op school zo succesvol mogelijk te 
maken4. 

 

De transitie kan worden bekeken vanuit een dynamisch sociaal-ecologisch systeem5. Dit betekent dat 
iedereen die bij een kind betrokken is de gevolgen van de overgang naar de basisschool zal ervaren: 
ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen, 
leefgemeenschappen (levensbeschouwing, wijk, cultuur, etc.) en uiteraard het kind 
zelf. 

 
De transitie wordt gezien als een complex en divers proces. De complexiteit ontstaat vooral doordat 
er verschillende veranderingen tegelijk plaatsvinden: 

 
 Kinderen komen in een andere ruimte terecht. 
 Er vindt een verschuiving plaats van het werken aan ontwikkelingsdoelen op de voorschoolse 

voorziening naar het werken aan cognitieve doelen waarbij de nadruk ligt op (ontluikende) 
gecijferdheid en geletterdheid. 

 Pedagogisch medewerkers maken plaats voor leerkrachten. 
 Kinderen komen in grotere groepen terecht. 

 
Al deze veranderingen vragen om een andere houding van het kind. Het kind maakt bij de overstap 
naar de basisschool een verandering door in identiteit van ‘kind’ naar ‘leerling’. De diversiteit heeft te 
maken met de verschillen tussen kinderen wanneer zij hun entree maken op de basisschool. Alle 
kinderen komen met hun eigen verwachtingen, ervaringen, vaardigheden, competenties, kennis, 
familie en culturele achtergrond binnen. Dit maakt dat geen enkel transitieproces hetzelfde is. 

 

Transitieprogramma’s 
Scholen kunnen gebruikmaken van een oriëntatieprogramma tijdens de overgang van kinderen naar 
de basisschool. Een oriëntatieprogramma is niet hetzelfde als een transitieprogramma. 
Transitieprogramma’s zijn ontworpen naar individuele behoeften van kinderen en hun ouders om 
zich goed in te kunnen passen in het schoolsysteem. Daar is oriëntatie een onderdeel van. In deze 
handreiking beschrijven we werkzame elementen van transitieprogramma’s die (inter)nationaal 
worden toegepast om de overgang kindvriendelijk en soepel te laten verlopen. Het 
transitieprogramma is uitgestrekt over een langere periode en kenmerkt zich door vijf vaste 
onderdelen6: 

 
1.   Plannen en evalueren van de overdracht door voorschoolse voorzieningen en basisscholen met 

ouders. 
 
 

4   Zie ook Fabian & Dunlop (2002) en Noel (2011) 
5   Zie ook Bronfenbrenner (1979), Bronfenbrenner & Morris (1998) 
6   Noel (2011) 
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2.   Bevorderen van positieve relaties tussen kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers. 

3.   Wederzijdse communicatie tussen ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. 
4.   Ondersteuning van leren en ontwikkelen van kinderen vanuit de voorschoolse voorziening en de 

basisschool. De overdracht van de juiste informatie is hierbij belangrijk. 
5.   Flexibiliteit en responsiviteit waarbij elk transitieproces individueel wordt bekeken en waarbij 

goed naar behoeften van ouders en kinderen wordt geluisterd. 
 

Waarom aandacht voor transitie belangrijk is 
Wat maakt een transitieproces zo belangrijk? Dit heeft alles te maken met de positieve resultaten die 
transitieprogramma’s met zich meebrengen. Allereerst kan worden gesteld dat de transitie de toon 
zet voor de schoolloopbaan van kinderen, een mijlpaal is in het leven van kinderen en omschreven 
wordt als een ‘big deal’. Hierbij wordt niet alleen verwezen naar kinderen, maar ook zeker naar 
ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten7. 

 
 
 

Positieve resultaten van een goed gecoördineerde transitie8: 
 

1.   Kinderen voelen zich veiliger, zeker en ondersteund in de nieuwe schoolomgeving. 
2.   Kinderen laten sociale en emotionele veerkracht zien in de nieuwe schoolomgeving. 
3.   Kinderen krijgen het gevoel bij de (school)gemeenschap te horen. 
4.   Kinderen hebben een positieve relatie met leerkrachten en andere kinderen. 
5.   Kinderen voelen zich positief over zichzelf. 
6.   Kinderen laten leerbereidheid zien. 
7.   Kinderen laten betere prestaties zien. 
8.   Gezinnen beschikken over informatie ten aanzien van de transitie aangepast aan de ouders. 
9.   Gezinnen zijn betrokken bij het schoolgaan. 
10. Relaties tussen gezinnen en school zijn respectvol, wederzijds en responsief. 
11. Leerkrachten zijn goed voorbereid op de komst van nieuwe kinderen en kunnen de komst 

van de kinderen planmatig ondergaan. 
 
 
 

Nog meer redenen om aandacht te besteden aan transitieprocessen: 
 
 Een goed transitieproces speelt in op de schoolrijpheid en zelfregulatie van het kind. Beide 

leveren een bijdrage aan de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Hier hebben 
kinderen op latere leeftijd profijt van. Bij de zelfregulatie van kinderen spelen de executieve 
functies9 een belangrijke rol, waar op de voorschoolse voorziening een stevige basis voor wordt 
gelegd10. 

 Het verwachtingspatroon over de overgang van ouders, leerkrachten en kinderen blijkt te 
verschillen. Door verwachtingen met elkaar te delen, worden de ideeën van alle betrokkenen 

 
 
 
 

7 Fabian & Dunlop (2007), Murray & Harrison (2011) 
8 Nolan e.a. (2009) 
9 Executieve functies zijn vaardigheden die mensen nodig hebben om taken uit te kunnen voeren. Voorbeelden 
van functies zijn: plannen (waaronder het opstarten van een taak), beheersen van emoties en impulsen, 
beslissingen nemen, doelgericht handelen, etc. 
10 Choy & Karuppiah (2015) 
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helder en kunnen fouten in verwachtingen worden weggenomen. De verwachtingen zijn 
doorgaans als volgt: 
Ouders hechten waarde aan sociale vaardigheden en gedrag tegenover volwassenen. 
Leerkrachten vinden het van belang dat kinderen kunnen functioneren in een groep, naar 
instructie kunnen luisteren, zelfstandig zijn, etc. 
Kinderen hebben willen graag op de hoogte zijn van de nieuwe schoolregels en houden zich bezig 
met vrienden achterlaten en maken. 

 
De voorwaarden voor een succesvolle transitie 
Wat zijn belangrijke elementen voor een succesvolle transitie en welke rollen kunnen de diverse 
betrokkenen spelen om de overgang soepel te laten verlopen? Een transitieproces wordt op 
verschillende voorzieningen en scholen anders ingevuld. Belangrijk is te weten dat alles wat er voor, 
tijdens en na de overgang gebeurt van invloed is op de toekomstige schoolbeleving van kinderen. Er 
worden vanuit verschillende onderzoeken11 kritieke elementen van een transitieproces genoemd: 

 
 
 

1.   Continuïteit in: 
a.    curriculum 
b.   structuur 
c. pedagogiek 
d.   professionele aanpak 
e.   gezinssituatie en leefgemeenschap 

2.   Communicatie en bouwen aan relaties tussen: 
a.    voorschoolse voorzieningen en basisscholen 
b.   pedagogisch medewerkers en leerkrachten 

3.   Partnerschap tussen ouders en leerkrachten 
4.   Voorbereiden van kinderen op de overgang: 

a.    specifieke activiteiten voor de voorschoolse voorziening 
b.   specifieke activiteiten voor de basisschool 

5.   Delen en verbinden van ervaringen en verwachtingen van kind, ouders en leerkrachten 
6.   Kindgecentreerde activiteiten organiseren na de overdracht 
7.   Ouderbetrokkenheid 
8.   Evaluatie en reflectie van de overgang 

 
 
 

Uit een grootschalig onderzoek in Noorwegen12 is gebleken dat bij een transitieproces onderscheid 
kan worden gemaakt in drie typen activiteiten: 

 
1.   het bekend worden van ouders en kinderen met de omgeving. Hier horen activiteiten bij die 

zowel op de voorschoolse voorziening als op de basisschool kunnen plaatsvinden. 
2.   het verspreiden van informatie aan ouders en kinderen vanuit voorschoolse voorzieningen en 

basisscholen. 
3.   het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, voorschoolse voorzieningen en 

basisscholen. 
 
 
 
 

11 European Commission (2014), Jepma, Muller & Schonewille (2015), Dockett & Perry (2014), Margetts (2002) 
12 Lillejord e.a. (2015) 
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Vaak is er tijdens een transitie een gebrek aan coördinatie, samenwerking en afstemming tussen 
voorschoolse voorzieningen en basisscholen. Hierdoor ontstaan er verschillende ideeën en 
verwachtingen die misschien berusten op fouten. Dit komt de samenwerking tussen voorschoolse 
voorzieningen en basisscholen niet ten goede. Als dit het geval is kan er niet volledig tegemoet 
worden gekomen aan de relaties en continuïteit binnen het transitieproces. Met als gevolg dat het 
kind en de ouders niet volledig kunnen profiteren van de positieve werking van een kindvriendelijke 
transitie. 

 

Waarom relaties zo belangrijk zijn bij transitie 
Opvallend is dat uit de verschillende onderzoeken waar we naar verwijzen13 is gebleken dat er 
aandacht moet worden besteed aan de relatie tussen alle betrokkenen. De één omschrijft dit als het 
‘bouwen aan relaties’, de ander als ‘samenwerken’ en ‘continuïteit’. Relaties in het leven van jonge 
kinderen zijn een voorspeller voor sociale en cognitieve vaardigheden. De coördinatie tussen 
voorschoolse voorzieningen en basisscholen zijn van cruciaal belang voor de cognitieve en sociale 
ontwikkeling en het schoolsucces van kinderen op de langere termijn. Kinderen voelen zich 
bovendien meer geaccepteerd binnen een voorschoolse voorziening of school als de relaties met 
leeftijdsgenoten, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ouders en leefgemeenschap goed zijn. 

 
Regelmatig contact tussen ouders, voorschoolse voorzieningen en basisscholen zou voor meer 
verbondenheid en flexibiliteit tijdens het transitieproces kunnen zorgen. Alle betrokkenen zorgen 
namelijk samen voor een effectieve transitie. Daarvoor is respect voor de uiteenlopende 
perspectieven en verwachtingen een vereiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Zie ook de bronnenlijst 
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Bijlage 3 Privacy van gegevens bij informatieoverdracht 
 
Onderstaande informatie is afkomstig van www.veranderingenkinderopvang.nl. 
 
Hoe zit het met de privacy van gegevens bij de overdracht van kinderen naar de basisschool? 
De pedagogisch medewerker mag gegevens over kinderen niet zomaar naar de leerkracht van de 
basisschool sturen. In de wet is vastgelegd wat wel en wat niet mag. Iedereen die werkt met gegevens 
van personen moet zich aan de regels uit de privacywet houden. Op de website van de Autoriteit 
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens) staat wat 
precies de wettelijke regels zijn. De belangrijkste privacyregels die gelden rondom de overdracht van 
kinderen van het kinderdagverblijf naar de basisschool staan hieronder.  
 

• In Nederland gaan kinderen vanaf de leeftijd van 4 of 5 jaar naar de basisschool. Voor een 
goede overgang van het kind naar de basisschool, is het fijn als relevante gegevens over het 
kind worden overgedragen aan de leerkracht van de basisschool. Maar dat mag alleen als de 
ouders, voogd of verzorgers hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven. Zorg ervoor dat u 
als pedagogisch medewerker weet welke gegevens de school nodig heeft. Voorkom dat u 
onnodige of verouderde gegevens overdraagt. 
Als de ouders, voogd of verzorgers geen toestemming hebben gegeven voor 
gegevensoverdracht aan de basisschool, dan moeten alle gegevens die in bezit zijn van het 
kinderdagverblijf worden vernietigd. 

• De pedagogisch medewerker mag de gegevens over het kind ook op papier meegeven aan de 
ouders, voogd of verzorgers zodat zij zelf de gegevens aan de basisschool kunnen geven. Ouders 
zijn dit niet verplicht, ze mogen ook weigeren om de gegevens aan de school te geven.   

 
Wat zijn persoonsgegevens? 

• Alle gegevens die herleidbaar zijn tot personen zijn persoonsgegevens. Dus alle gegevens die er 
zijn over een kind (en over zijn of haar ouders, voogd of verzorgers) zijn persoonsgegevens. Het 
gaat hierbij om naam- en adresgegevens, maar ook bijvoorbeeld om gegevens over de 
ontwikkeling van een kind. 

• Gegevens over kinderen kunnen als extra gevoelig worden aangemerkt. Zorg dat u met deze 
gegevens extra voorzichtig omgaat. 

 
Wat betekent dit voor het werk in de kinderopvang? 

• Iedereen moet heel zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Organisaties moeten duidelijke 
afspraken hebben over hoe zij omgaan met persoonsgegevens . Ze moeten deze afspraken  ook 
schriftelijk vastleggen. Bijvoorbeeld hoe de gegevens bewaard worden (schriftelijk of digitaal), 
wie bij de gegevens kan en hoe de organisatie ervoor zorgt dat niet iedereen zomaar toegang 
heeft. Alleen mensen die dat voor hun werk nodig hebben, mogen de opgeslagen 
persoonsgegevens  inzien. 

• De personen van wie de gegevens zijn, mogen altijd hun eigen gegevens inzien. Zij mogen de 
organisatie vragen wat er precies is vastgelegd. Daar hoeven ze geen reden voor op te geven. 

• Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is. Belangrijk is dat 
persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de 
gegevens zijn vastgelegd. Als de gegevens niet meer nodig zijn, moeten ze worden vernietigd. 

http://www.veranderingenkinderopvang.nl/
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens
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