
 

Studiecircuit Tilburg 

Achtergrond 
 

Tussen 2009 en 2013 kregen leerlingen van een aantal basis- en vo-scholen in Tilburg onder de naam 

Verlengd Dag Arrangement (VDA) Tilburg Zuid extra ondersteuning op het gebied van rekenen en 

taal. Doelen van het Verlengd Dag Arrangement waren:  

 Kinderen scoren eind groep 7,  eind groep 8 , eind leerjaar 1 vo en eind leerjaar 2 vo ten 

minste op het niveau dat op grond van hun capaciteiten verwacht wordt. Eventuele 

leerachterstanden zijn ingehaald; 

 De doorstroom naar het vo is passend bij de capaciteiten van de kinderen; 

 Kinderen zijn optimaal voorbereid op het vo en de daarvoor benodigde vaardigheden zijn 

ontwikkeld; 

 Minimaal 80% van de leerlingen stroomt door volgens het schooladvies dat de basisschool 

heeft gegeven. 

De activiteiten in het vo startten in het schooljaar 2011-2012. Leerlingen die van de deelnemende 

basisscholen uitstroomden naar de brugklassen van diverse vo-scholen konden vanaf dat schooljaar 

meedoen met het VDA in het vo. 

Aanpak VDA in het vo  
 

In het VDA vo project was behoefte aan specifieke leerdoelen om de bereikte resultaten te kunnen 

benoemen. 

1. Vaststellen van een set van realistische en haalbare leerdoelen afgeleid van de kerndoelen. 

2. Een kwalitatieve of kwantitatieve toets, waarmee de beheersing van een leerdoel gemeten 

kan worden. 

3. Een eenduidige vorderingenregistratie om analyse en diagnose van leerresultaten mogelijk te 

maken: Waar valt een leerling op uit en hoe komt dat? 

Het studiecircuit voor leerlingen van de deelnemende basisscholen die uitstroomden naar vo1 en vo2 

beantwoordt aan deze doelen. Daarnaast is tijdens de projectperiode een po-leerkracht in de 

onderbouw van 2College-Jozefmavo aangesteld als rekendocent/reken coördinator, met als doel de 

doorlopende leerlijn rekenen po-vo te verbeteren. Dit heeft een groot spin-off effect gehad.  

Studiecircuit 
 

Één keer in de week neemt in totaal een twintigtal vo-leerlingen uit de brugklas deel aan het 

studiecircuit. Het studiecircuit vindt plaats in het wijkcentrum en is gericht op het vergroten van 

vaardigheden begrijpend lezen. Daarnaast is er voor elke leerling ruimte voor persoonlijke 

ondersteuning bij het plannen en het maken van het huiswerk. Het studiecircuit wordt gecoördineerd 

en uitgevoerd door coaches. Zij hebben allen een lesbevoegdheid voor het po. Deze  

“leerkracht/coaches’’ werken in de OTV vo en in de OTV po. De lijntjes naar zowel vo als po zijn kort. 

De kinderen zijn vaak al bekend met de coaches (omdat de kinderen ook op het po deelnamen aan de 

OTV), en de gegevens van de kinderen zijn bij de coaches  bekend. Deze worden door de 

basisschool beschikbaar gesteld. De bijeenkomsten werden verder begeleid door assistenten. Dit zijn 

HBO-studenten van de Fontys-lerarenopleiding. Er wordt gewerkt in groepen van maximaal 10 

kinderen. Elke groepsbijeenkomst bestaat uit vaste onderdelen. 

1. Gezamenlijke start 

2. Huiswerkbegeleiding/plannen 

3. Begrijpend lezen / studievaardigheden 
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1. Gezamenlijke start 

Leerlingen komen binnen en samen met de coaches en assistenten wordt er wat gedronken. Tijdens 

deze start worden er eventueel mededelingen gedaan en bestaat er gelegenheid om onderling wat te 

kletsen. Met name sociale competenties staan hierbij centraal; interesse tonen in de ander, iemand de 

gelegenheid geven om iets te vertellen, iemand uit laten spreken etc. 

 

2. Huiswerkbegeleiding/plannen 

Leerlingen maken vooraf een gericht plan van aanpak voor de bijeenkomst: 

Wat ga ik doen? 

Waar denk ik hulp bij nodig te hebben? 

Hoeveel tijd heb ik nodig? 

Wat kan ik dan allemaal doen? 

 

Leerlingen vullen bij de start een huiswerkplanner in, zodat voor zowel de leerling zelf als de coach 

duidelijk is wat er gedaan wordt in de huiswerktijd. Door de tijdsplanning te maken leert hij bovendien 

zijn tijd efficiënt in te delen. Coaches en assistenten bespreken de planner met de leerling; zowel 

procesmatig (hoe ingevuld) als inhoudelijk (wat gaat de leerling doen, waar hulp bij nodig).  

 

3. Begrijpend lezen / studievaardigheden 

Aan het begin van het schooljaar is de beginsituatie van iedere leerling in kaart gebracht. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van een toets uit Nieuwsbegrip en zo nodig is er doorgetoetst. Vrijwel alle leerlingen 

vallen uit op de categorie samenvatten en verwijswoorden. Ook de categorie woordbetekenis verdient 

de nodige aandacht. Maar om effectief aan de woordenschat te kunnen werken, is de beschikbare tijd 

in het VDA te beperkt. We richten ons daarom op samenvatten en verwijswoorden. Dit zijn 

vaardigheden die leerlingen ook bij het bestuderen van teksten (zaakvakken) goed dienen te 

beheersen. Leerlingen worden op niveaugroepen ingedeeld. Er wordt een vaste en eenduidige 

werkwijze gebruikt die is gebaseerd op het sleutelschema uit de methode Nieuwsbegrip. Dit wordt, 

toegepast op een artikel uit de 7days krant of de Kidsweek. Halverwege het schooljaar wordt er een 

tussenmeting gedaan. Leerlingen worden opnieuw ingedeeld in subgroepen. Aan het eind van het 

schooljaar is een eindmeting gedaan. 

Doorlopende leerlijn po-vo verbeteren 
 

Een van de coaches uit de OTV heeft gedurende de pilot-periode een aanstelling gehad als 

rekendocent/rekencoördinator op de 2College Jozefmavo. Dit heeft een groot spin-off effect gehad. 

Naar aanleiding van haar bevindingen worden nu op de 2College Jozefmavo activiteiten opgezet om 

de uitwisseling tussen po en vo verder uit te diepen. Dat gebeurt onder andere met de volgende 

activiteiten:  

 Uitwisselingsmiddagen po-vo, waarin docenten elkaar informeren over algemeen didactische 

zaken, zoals  vormen van taal- en rekendidactiek,  toepassen van differentiatie en meer 

actieve werkvormen; 

 Scholing van alle docenten vo in: 

 - activerende didactiek 

 - rekendidactiek 

 - didactiek begrijpend lezen 

 Betere terugkoppeling vanuit vo naar basisscholen van herkomst. Dit gaat om voortgang van 

de leerling in het vo, maar ook om overdracht van relevante informatie van het po naar het vo.  
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Opbrengsten   
 

Door middel van een vragenlijst bij de direct betrokkenen (leerkrachten, directies en coaches) en 

leerdoeltoetsen  is geïnventariseerd wat zij zien als opbrengsten van het VDA vo. De opbrengsten zijn 

onderverdeeld in drie thema’s: leerlingen, curriculum en ouders & omgeving.  

 

Opbrengsten leerlingen 

 Het studiecircuit is een groot succes; leerlingen zijn enthousiast over de werkwijze. 

 Uit de leerdoeltoetsen blijkt dat leerlingen die gewerkt hebben met korte instructies op 

begrijpend leesstrategieën en zelfstandige toepassing daarvan in huiswerkopdrachten 

vergelijkbare vaardigheidsscores hadden met de scores uit de beginsituatie. Zij zijn op 

hetzelfde beheersingsniveau gebleven. Leerlingen die veel instructietijd en begeleide 

inoefening van de leerkracht coaches hebben gehad, waren op een enkele uitzondering na 

allemaal in niveau gegroeid. Het leerstofgebied begrijpend lezen is te complex om hier 

conclusies aan te verbinden. Er zijn (te)veel factoren van buiten het project die invloed hebben 

op dit resultaat. Wel is te zien dat een deel van de leerlingen veel baat heeft gehad bij de 

begeleiding van de leerkracht coaches. 

 Leerlingen zijn mondeling taalvaardiger: zij slagen erin hun verhaal vloeiender en met meer 

logische samenhang te vertellen;  

 Leerlingen passen de aangeboden leerstof steeds beter toe en boeken vooruitgang op het 

vlak van planning: huiswerk noteren zij efficiënter, meer uit eigen beweging, en ze kijken meer 

vooruit. De werkhouding van de leerlingen groeit, ze concentreren zich beter en gebruiken 

hun tijd beter;  

 Leerlingen leren beter voor toetsen. Ze beheersen verschillende manieren van leren en weten 

welke manier het beste past bij het vak dat zij moeten leren; 

 Kinderen groeien in hun sociale competenties. Ze laten een ander uitpraten, vragen elkaar om 

hulp en  werken samen; 

 Leerlingen zien dat iedereen zijn eigen leerpunten heeft; 

 Leerlingen zijn beter op de hoogte van afspraken en regels op school en nemen de regels en 

afspraken serieuzer; 

 Leerlingen reflecteren beter op hun eigen gedrag en krijgen steeds reëler zicht op hun eigen 

leervragen. Omdat leerlingen hun eigen leerpunten formuleren, zijn ze gemotiveerd om 

hieraan te werken. Ze voelen zich serieus genomen, dit vergroot hun eigen bijdrage en 

motivatie 

 

Opbrengsten curriculum 

Onder begeleiding van een externe deskundige is een leerlijn begrijpend lezen opgezet. Kinderen 

maken daarop vorderingen, die zij dankbaar toepassen op hun huiswerk. Een coach van de vo-groep, 

die tevens rekencoördinator is, heeft een doorgaande lijn rekenen gemaakt voor po en vo. Deze 

aanpak wordt nu ook onder de aandacht gebracht van de andere vo-scholen in Tilburg. 

 

Opbrengsten ouders en omgeving  

 Het studiecircuit voorziet leerlingen van een plek waar ze rustig huiswerk kunnen maken en 

hulp kunnen vragen als dat nodig is. Leerlingen geven dit zelf ook als belangrijkste reden om 

aan het studiecircuit deel te nemen. Sommige leerlingen komen daarom op twee keer per 

week: niet alleen op het tijdstip van hun ‘eigen’ groepsbijeenkomst, maar ook op de andere 

groepsbijeenkomst. Als er plaats is, kan dat ook.  Doordat leerkrachten/coaches persoonlijke 

aandacht hebben voor de leerlingen, gebruik maken van gegevens van de basisschool en met 

alle ouders aan het begin van het schooljaar een gesprek hebben is er een ‘leersfeer’ 

ontstaan. Niet alleen in het wijkcentrum, maar ook thuis en op school.  Ouders en vo-scholen 
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melden dat ouder/school-contact makkelijker (laagdrempeliger) loopt via het studiecircuit. 

Leerlingen en ouders waarderen de maatwerkaanpak in de individuele trajecten.  

 Leerlingen profiteren van de sociale contacten na school. Ze bouwen voor zichzelf een klein 

(positief) sociaal netwerk op binnen de wijk. Leerlingen werken samen aan hun huiswerk, 

ervaren dat ze elkaar kunnen ondersteunen en zijn betrokken bij elkaar. Een aantal leerlingen 

is kwetsbaar / beïnvloedbaar, maar inmiddels is merkbaar dat er een goede basis is gelegd 

voor een vertrouwensband.  

Verder met onderwijstijdverlenging 
 

Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk of het OTV-project wordt voortgezet.  

Een van de deelnemende basisscholen heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente. De extra 

middelen, in het kader van de G37, zullen voornamelijk worden ingezet voor VVE, schakelklassen en 

een taalactieplan. Leertijdverlenging maakt wel onderdeel uit van dat taalactieplan.  

In het vo is door de projectorganisatie gepleit voor een meer overkoepelende aanpak onder 

aansturing van het vo zelf. Op de Jozefmavo is de aanpak meer gericht geraakt op scholing van het 

personeel en overdracht po-vo en niet zozeer op onderwijstijdverlenging. Deze ontwikkeling is 

overigens wel in gang gezet door de resultaten van de onderwijstijdverlenging. Er komt een boek over 

de pilot. Inzichten en resultaten van 4 jaar OTV in Tilburg zullen daarin worden belicht. Daarnaast 

komt het praktische materiaal beschikbaar voor anderen. Wie dat wil, kan gebruik maken van die 

kennis, het materiaal en de ervaring. Neem daarvoor contact op met projectleider Mathilde van der Pol 

(Brood).  

Knelpunten (en oplossingen) 
1. Wanneer we investeren in taalontwikkeling, kan deze investering niet ophouden bij groep 8 

van de basisschool. Een doorgaande leerlijn po-vo voor leerlingen in het gebruik van 

bijvoorbeeld strategieën voor begrijpend lezen is echt nodig. Opbrengsten op dat vlak 

strekken zich uit tot hun studievaardigheden in het vo. Inhoudelijke afstemming tussen primair 

en voortgezet onderwijs, een integrale aanpak, is een belangrijke succesfactor voor een 

succesvolle voortgang van leerlingen op de leerlijnen Taal. In Tilburg is de ervaring dat een 

(wijk)aanpak voor vo-leerlingen door po-professionals vruchten afwerpt.  

 

2. OTV zou geen ’ingevlogen project’ moeten zijn. Schoolontwikkeling en OTV zouden elkaar 

steunende lijnen moeten zijn, die het gewenste effect uiteindelijk versterken. 

 

3. OTV zou consequenties moeten hebben voor personeelsbeleid. Dat personeelsbeleid zou het 

mogelijk moeten maken om opgebouwde kennis en ervaring te verankeren in de organisatie 

en van blijvend nut te laten zijn.  

Lessen voor anderen 
 

De overgang  po-vo en de VDA-scholen is een voorbeeld van een warme overdracht met doorlopende 

leerlijnen en aansluitende werkwijzen. Het studiecircuit, met een opbrengstgerichte aanpak, verzorgd 

in de wijk door po-leerkrachten die de leerlingen, hun school van herkomst en hun leefsituatie goed 

kennen is een werkwijze die goed werkt. Een voorwaarde hierbij is dat de aanpak schoolbreed wordt 

gesteund en wordt overgenomen. De activiteiten die worden ondernomen op 2College Jozefmavo om 

de doorlopende leerlijn po-vo beter vorm te geven, zijn goed overdraagbaar naar andere scholen. 
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Relevante documenten 
 

 Evaluatieformulier voor leerkrachten en leerlingen OTV po 

 Huiswerkplanner OTV vo 

 Leeswijzer en verwijswoorden OTV vo 

Contactgegevens Tilburg 
 

Mathilde van der Pol 

Brood coaching – intervisie – projectleiding 

06 28 49 46 47 

mathilde@broodcoaching.nl 

www.broodcoaching.nl 


