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Determinatie onderbouw  
 
De determinatie geeft antwoord op vragen als 

 hoe zorgen wij als school ervoor dat elke leerling de juiste leerweg volgt? 
 welke leerlingen lopen welke risico’s en in welke mate? 
 wat zijn voor mij als mentor praktische richtlijnen voor de begeleiding van de risico leerling? 
 wat is de aard en omvang van de risico’s per klas en per leerjaar? 
 hoe voorkomen wij voor de leerling een ‘breuk’ tussen beneden- en bovenbouw?  

 
Voor wie 

 voor leerlingen die instromen in de brugklas 
 voor leerlingen in de onderbouw  
 voor leerlingen aan het eind van de onderbouw  

 
Wat is het 
De determinatie is een klassikaal onderzoek op school van een of meer klassen. Doel is om te 
signaleren of de leerling op het juiste niveau zit en wie risicoleerlingen zijn. Van alle leerlingen wordt 
een profiel gemaakt op basis van aanleg, vaardigheden, werkhouding en gedrag. Hiermee kunnen 
tijdig risicoleerlingen opgespoord worden die voor de school vaak nog niet traceerbaar zijn. De 
risicoprofielen, het bijbehorende schooladvies en de richtlijnen voor begeleiding per leerling zorgen 
voor een optimaal rendement van leerlingstromen. Van het totaal overzicht van resultaten met 
conclusies ontvangt de schoolleiding een managementrapportage.  
 
Wat levert het op 

 een helder beeld van de risico’s m.b.t. het huidige en te volgen onderwijsniveau  
 een helder beeld van de verschillende profielen van de risicoleerlingen 
 praktische richtlijnen en adviezen voor mentoren voor begeleiding per leerling  
 advies voor de leerweg 
 managementinformatie t.b.v. efficiënte leerlingstromen 
 een verbeterde doorstroom van leerlingen 

 
Werkwijze 
Het onderzoek wordt per klas op school afgenomen. Na rapportage vindt een nabespreking plaats 
met de mentor en de schoolleiding.   
 
Eindresultaat: 

 een individuele rapportage voor leerling en ouders  
 een rapportage per klas met de resultaten voor de mentor 
 een managementrapportage voor de schoolleiding  

 
Meer informatie  
Wilt u meer weten over de diagnose risicoprofielen of een afspraak maken? Bel 0182-382064, mail 
naar  info@omega-adviseurs.nl of vul het contactformulier in op onze website www.omega-
adviseurs.nl 
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