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Samenvatting

Leerlingen met een migratieachtergrond komen niet altijd op

1. Specifiek de tussentijdse opstroom van vmbo-t naar

het onderwijsniveau terecht dat past bij hun cognitieve capaciteiten. Dit heeft onder andere te maken met de vroege selectie

havo.
2. Onderwijsinstellingen die gevestigd zijn in een van de

in het primair onderwijs, waarbij leerlingen op betrekkelijk jonge
leeftijd (11-12 jaar) worden gedifferentieerd naar onderwijsni-

G4-steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
3. Onderwijsinstellingen die op dezelfde locatie zowel

veau. De vroege selectie pakt negatief uit voor leerlingen met

vmbo-t als havo aanbieden.

een migratieachtergrond; zij krijgen vaker dan leerlingen uit
andere groepen een schooladvies dat lager is dan hun scores

De scan van de informatie over tussentijdse opstroom heeft laten

op de eindtoets rechtvaardigen. Binnen het voortgezet onder-

zien dat er grote verschillen zijn tussen onderwijsinstellingen

wijs wordt tussentijdse opstroom (voor diplomering opstromen

voor wat betreft de mogelijkheden van tussentijdse opstroom

naar een hoger onderwijsniveau) gezien als een correctieme-

en de voorwaarden die eraan verbonden zijn. Dit geheel kan

chanisme voor deze negatieve effecten van vroegselectie voor

mogelijk bijdragen aan ongelijke kansen voor leerlingen. De

kinderen met een migratieachtergrond. Vooralsnog is er weinig

kwalitatieve verdieping door interviews heeft een beeld gegeven

bekend over het beleid en de praktijk van tussentijdse opstroom

van potentieel goede praktijken met grotendeels vaste proce-

in het voortgezet onderwijs. Mede naar aanleiding van signalen

dures bij tussentijdse opstroom, een overkoepelende visie op

over wisselende procedures en gebrek aan transparantie over

gelijke kansen en actieve communicatie (via de mentor) richting

deze procedure uit een eerder onderzoek van Kennisplatform

de leerlingen over de mogelijkheden en voorwaarden van tussen-

Inclusief Samenleven (KIS), voerde KIS een verkennend onder-

tijdse opstroom. Samengevat zijn dit de mogelijke bevorderende

zoek uit naar tussentijdse opstroom.

factoren voor gelijke kansen bij tussentijdse opstroom die wij
hebben gedestilleerd:

Het doel van dit verkennende onderzoek was tweeledig.
Allereerst wilden we nagaan of onderwijsinstellingen beleid
hanteren rondom tussentijdse opstroom, wat dat beleid dan
inhoudt en hoe zij daar in de praktijk invulling aan geven. Ten

•
•

(Veel) ruimte voor persoonlijke aandacht voor leerlingen.
De mentor treedt op als informatiebron en doorverwijzer
door leerlingen te informeren over de mogelijkheid tot tus-

tweede kijken wij naar eventuele barrières die leerlingen met

sentijdse doorstroom, welke voorwaarden daaraan ver-

een migratieachtergrond binnen het beleid en in de praktijk van

bonden zijn en welke hulp en ondersteuning er zijn als zij

tussentijdse opstroom (kunnen) ervaren.

(nog) niet aan de voorwaarden voldoen.

Om bovenstaande doelen te bereiken zijn verschillende onderzoeksmethoden toegepast. Allereerst is er een scan uitgevoerd
op de openbare informatie over tussentijdse opstroom (website
en schoolgidsen) van onderwijsinstellingen (76). Vervolgens is

•
•
•

Een overkoepelende visie op gelijke kansen.
Geen beperkingen in het moment van tussentijdse
opstroom.
Ouders/verzorgers betrekken bij gesprekken over tussentijdse opstroom.

er een verdiepingsslag gemaakt door middel van een-op-een-interviews met zowel onderwijsprofessionals (9) als leerlingen

Tegelijkertijd hebben wij ook mogelijke risico’s voor gelijke

met een migratieachtergrond (16) van drie verschillende onder-

kansen gesignaleerd, te weten:

wijsinstellingen. Vanwege het explorerende karakter van het
onderzoek is er ook voor gekozen om de focus te leggen op:
Gelijke kansen bij tussentijds opstromen in het voorgezet onderwijs?
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•
•
•

•

•

Onderwijsinstellingen informeren in hun openbare infor-

beeld te krijgen van hoe onderwijsinstellingen tussentijdse

matievoorziening weinig en onvolledig over de procedure

opstroom vormgeven (beleid) en uitvoeren (praktijk).

van tussentijdse opstroom.
Onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs hebben
verschillende soorten brugklassen (van smal tot breed) en

•

Daarnaast pleiten wij op basis van de huidige bevindingen,
en vervolgonderzoek zal daar een completer beeld over

hanteren verschillende momenten van opstroom en ver-

kunnen geven, voor een uniforme procedure voor tussen-

schillende voorwaarden voor tussentijdse opstroom.

tijdse opstroom voor alle onderwijsinstellingen, waarbij in

Naast objectieve voorwaarden (bijvoorbeeld een cijferge-

ieder geval de rol van subjectiviteit zo veel mogelijk wordt

middelde) spelen ook subjectieve voorwaarden een rol

geminimaliseerd en de procedure zo veel mogelijk wordt

bij de beslissing tot tussentijdse opstroom. Het gaat om

geobjectiveerd. Goede voorbeelden uit de praktijk kunnen

motivatie, werkhouding en in zekere zin ook de gunfactor

hier mogelijk aanknopingspunten voor aanleveren.

van de mentor en docenten.
De onderwijsinstellingen die aangaven een cijfergemiddelde als voorwaarde voor tussentijdse opstroom te

•

Ook is een verkenning gewenst met betrekking tot welke
aanknopingspunten er binnen landelijke wet- en regel-

hanteren, kijken hiervoor in eerste instantie naar de cijfers

geving er zijn voor objectivering en centralisering van de

van leerlingen in de eerste maanden van het eerste school-

procedure van tussentijdse opstroom. Hierbij zou bijvoor-

jaar. Het risico hierbij is dat met name excellente leerlingen

beeld gekeken kunnen worden naar het doorstroomrecht

aangedragen worden voor tussentijdse opstroom. Leerlin-

via stapelen in het voortgezet onderwijs. Raadzaam is

gen die wat meer tijd en/of ondersteuning nodig hebben,

ook om hierbij te kijken naar de beoordelingskaders van

komen minder snel in beeld.

de Onderwijsinspectie. Binnen het onderhavige onderzoek

De mentor speelt een grote rol in de gehele procedure van

geven enkele onderwijsprofessionals aan de indicatoren

tussentijdse opstroom. De mentor moet signaleren, infor-

als demotiverend te ervaren, wat mogelijk leidt tot risico-

meren, ondersteunen en vaak ook een beslissing nemen.

mijdend gedrag bij tussentijdse opstroom.

Dit vraagt veel van de professionele capaciteiten van de
mentor, ook in relatie tot gelijke kansen.
Op basis van de bevindingen uit onderhavig onderzoek, doen wij
de volgende aanbevelingen:

•

Om op het gebied van informatie een equal level playing
field te creëren, pleiten wij ervoor dat alle onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs transparant, volledig en
helder communiceren over de procedure van tussentijdse
opstroom. Bij voorkeur via bronnen die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals de website of de schoolgids. Hierbij
kunnen ontwikkelingen in het primair onderwijs tot voorbeeld dienen, waarbij onderwijsinstellingen in hun schoolgids de procedure rondom het schooladvies moeten
(gaan) vastleggen.1

•

Op basis van dit verkennende onderzoek stellen wij vast
dat er mogelijk signalen zijn van ongelijke kansen rondom
het proces van tussentijdse opstroom op het voortgezet onderwijs. Om deze signalen te toetsen binnen een
groter speelveld is vervolgonderzoek noodzakelijk. Idealiter denken wij hier aan landelijk onderzoek om een breder

1

Zie De Staat van de Ouder 2022, Staat van de Ouder 2022 - landing - Ouders
& Onderwijs (oudersenonderwijs.nl)

Gelijke kansen bij tussentijds opstromen in het voorgezet onderwijs?

4

Inleiding

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is een belang-

beeld niet duidelijk worden vermeld op de website van de onderwijs-

rijk knelpunt met betrekking tot gelijke kansen in het onderwijs (o.a.

instellingen. Hierdoor weten ouders en leerlingen niet (tijdig) aan

Onderwijsraad, 2021; SER, 2021; Janssen et al., 2021; Inspectie

welke eisen zij moeten voldoen om te kunnen stapelen (VO-raad,

van het Onderwijs, 2018). Dit heeft onder andere te maken met het

2012). Het CPB stelt dat de diversiteit in toelatingseisen, in combi-

vroege selectiemoment. In vergelijking met andere landen vindt in

natie met de niet-transparante informatie over deze eisen, kunnen

Nederland al op jonge leeftijd (11-12 jaar) differentiatie plaats naar

duiden op ongelijke kansen. Het in 2020 ingevoerde doorstroom-

onderwijsniveau. Deze vroege selectie pakt onder andere negatief uit

recht (zie kader 2) zou een belangrijke bijdrage moeten leveren in

voor leerlingen met een migratieachtergrond : zij krijgen vaker dan

het creëren/verbeteren van gelijke kansen bij stapelen.

2

leerlingen uit andere groepen een schooladvies dat lager is dan hun
scores op de eindtoets rechtvaardigen (Inspectie van het Onderwijs,

Wat betreft tussentijdse opstroom binnen het voortgezet onder-

2018; 2019a; 2019b; 2020a; 2021a, Onderwijsraad, 2021). Stapelen

wijs, zien we ook verschillen naar regio. Zo ligt het percentage

(na diplomering opstromen naar een hoger onderwijsniveau) en

tussentijdse opstroom van leerlingen met een migratieachter-

tussentijdse opstroom (voor diplomering opstromen naar een

grond in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag

hoger onderwijsniveau) zijn de manieren waarop er in het huidige

en Utrecht) aanzienlijk hoger dan het landelijke percentage (36

Nederlandse onderwijssysteem correctie mogelijk is van deze nega-

versus 10 procent) (De Winter-Koçak & Badou, 2020). Zowel lande-

tieve effecten van vroegselectie (SER 2021; Onderwijsraad, 2021;

lijk (10 versus 8 procent) als randstedelijk (36 versus 30 procent)

CPB, 2022; De Winter-Koçak et al., 2021), zie ook kader 1.

stromen leerlingen met een migratieachtergrond vaker tussentijds
op dan leerlingen zonder migratieachtergrond. Vergelijkbaar met

Cijfers laten zien dat leerlingen met een migratieachtergrond vaker

het stapelbeleid van vóór 2020, bepalen onderwijsinstellingen zelf

stapelen dan leerlingen zonder migratieachtergrond. Dit is het geval

of en hoe zij de procedure voor tussentijdse opstroom inrichten

binnen het voortgezet onderwijs, maar ook binnen het vervolgon-

(Dekker et al., 2008; Onderwijsconsument, 2019). Dit zou mogelijke

derwijs (CPB, 2022; De Winter-Koçak et al., 2021; De Winter-Koçak &

verschillen in de mate waarin leerlingen met en zonder migratieach-

Badou, 2020). Tegelijkertijd zijn er grote verschillen tussen instellin-

tergrond tussentijds opstromen kunnen verklaren, maar vooralsnog

gen voor vo in de mate waarin dit gebeurt. Er wordt met name gesta-

is er weinig bekend over het beleid en de praktijk van tussentijdse

peld binnen stedelijk gebied, maar ook daarbinnen zijn er verschillen

opstroom in het voortgezet onderwijs. Wel zijn er in eerder onder-

tussen onderwijsinstellingen. Onderwijsinstellingen stellen verschil-

zoek van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS)3 signalen

lende eisen aan stapeling, wat gevolgen heeft voor het percentage

opgetekend over wisselende procedures en gebrek aan transparan-

leerlingen dat kan/mag stapelen (CPB, 2022). Daarnaast hebben

tie over deze procedures (De Winter-Koçak et al., 2021). Om dit beter

ouderorganisaties en leerlingenorganisaties in een rapport van de

in beeld te krijgen voerde KIS een verkennend onderzoek uit naar

VO-raad aangegeven dat deze eisen niet transparant zijn en bijvoor-

tussentijdse opstroom in het voortgezet onderwijs.

2

Het CBS koos er begin 2022 voor om de term “migratieachtergrond” niet
meer te gebruiken als verzamelnaam voor groepen etnische minderheden,
zie CBS introduceert nieuwe indeling bevolking naar herkomst.
Kennisplatform Inclusief Samenleven kiest ervoor om deze term voorlopig
te blijven gebruiken. Wetende dat er in de afgelopen decennia meermaals
verschillende terminologie is gehanteerd om deze groepen burgers aan te
duiden, zal KIS hier wel blijvend op reflecteren.

Gelijke kansen bij tussentijds opstromen in het voorgezet onderwijs?

3

Sinds 2022 heeft KIS een nieuwe invulling van de afkorting, te weten;
Kennisplatform Inclusief Samenleven. Voorheen stond de afkorting van KIS
voor Kennisplatform Integratie & Samenleving. Op rapporten die voor 2022
zijn gepubliceerd staat nog de oude naam vermeld, zoals ook de zien is in de
literatuurlijst.
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Kader 1: Verschil stapelen en tussentijds opstromen

Kader 2: Wet gelijke kans op doorstroom naar havo
en vwo

Onder stapelen verstaan wij: na diplomering opstromen naar
een hoger onderwijsniveau. Dit betekent dat leerlingen na het

In 2020 werd de Wet Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO,

behalen van een diploma van een bepaald onderwijsniveau,

ook wel doorstroomrecht4 genoemd, ingevoerd. Deze wet is

opstromen naar een hoger onderwijsniveau. Stapelen kan

een landelijke richtlijn waarbij alle onderwijsinstellingen in het

via vele verschillende routes. Stapelen kan binnen het voort-

voortgezet onderwijs verplicht zijn om iedereen (die dat wil)

gezet onderwijs, bijvoorbeeld na het behalen van een vmbo-

met een vmbo-t- of vmbo-gl-diploma te laten stapelen naar

t-diploma naar de havo, of na het behalen van een diploma

havo en iedereen met een havodiploma naar het vwo. De enige

voor vmbo-basis naar vmbo-kader. Stapelen kan echter ook

voorwaarde voor vmbo’ers om te kunnen stapelen naar de

ná het voortgezet onderwijs, in het vervolgonderwijs. Zo zijn

havo is een (extra) zevende vak op de eindlijst. Deze wet zorgt

er jongeren die na een mbo-4-diploma doorgaan naar het hbo,

ervoor dat onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs

maar ook jongeren die na het voltooien van een hbo-opleiding,

niet meer zelf mogen bepalen welke eisen en voorwaarden zij

beginnen aan een wo-opleiding.

stellen voor stapeling, zoals dat vóór 2020 wel is gebeurd. Het
doel van deze wet is om zodoende gelijke kansen te creëren

Onder tussentijds opstromen verstaan wij: voor diplomering

voor alle gediplomeerde leerlingen die willen/kunnen stapelen

opstromen naar een hoger onderwijsniveau. Dit betekent

naar een hoger opleidingsniveau.

dat leerlingen nog voordat zij hun diploma op een bepaald
onderwijsniveau hebben behaald, in leerjaar een, twee of

ONDERZOEKSVRAGEN

drie opstromen naar een hoger onderwijsniveau. Leerlingen

Om bovenstaande doelen te bereiken, hebben wij verschillende

kunnen bijvoorbeeld na hun eerste leerjaar op vmbo-t door-

onderzoeksvragen opgesteld, te weten:

stromen naar het tweede jaar van de havo. Tussentijds opstromen kan vooralsnog alleen binnen het voortgezet onderwijs.
Het grote verschil tussen stapelen en tussentijdse opstroom
binnen het voortgezet onderwijs is dat leerlingen bij stapeling eerst de volledige opleiding moeten voltooien voordat
zij aan een hoger onderwijsniveau beginnen. Bij tussentijdse

•

Hoe ziet de landelijke wet- en regelgeving rond tussen-

•

Hoe ziet het beleid van onderwijsinstellingen rondom tus-

•

opstroom begint een leerling voor diplomering op een hoger
onderwijsniveau. Bij stapeling duurt het langer voordat leerlin-

tijdse opstroom eruit?
sentijdse opstroom eruit en welke verschillen in beleid zijn
er tussen onderwijsinstellingen?
Hoe communiceren de onderwijsinstellingen over het
beleid van tussentijdse opstroom naar (toekomstige) leer-

gen het hogere onderwijsniveau bereiken, met circa een jaar

lingen en ouders? Welke verschillen zijn hier te zien tussen

of twee aan vertraging. Bij tussentijdse opstroom, stroomt

onderwijsinstellingen?

•

een leerling direct door naar het volgende leerjaar, zonder
vertraging.

Hoe komen leerlingen met een migratieachtergrond
aan informatie over het beleid betreffende tussentijdse opstroom van hun huidige onderwijsinstelling

DOELEN VAN HET ONDERZOEK

(zowel voorafgaand aan instroom als na instroom bij de

Het doel van dit verkennende onderzoek is tweeledig. Allereerst

onderwijsinstelling)?

•

willen we nagaan of, en zo ja welk beleid onderwijsinstellingen in
het voortgezet onderwijs hanteren voor tussentijdse opstroom

Hoe voeren de onderwijsprofessionals van de onderwijsinstellingen het beleid rondom tussentijdse opstroom in

en hoe zij daar in de praktijk invulling aan geven. Ten tweede

de praktijk uit? Welke verschillen zijn er tussen onderwijs-

kijken wij naar eventuele barrières die leerlingen met een migra-

instellingen? Welke verschillen zijn waarneembaar tussen

tieachtergrond door het beleid en in de praktijk van tussentijdse

onderwijsprofessionals binnen onderwijsinstellingen?

•

opstroom (kunnen) ervaren.

Welke vormen van ondersteuning stelt de onderwijsinstelling beschikbaar bij het proces van opstroom? Hoe communiceren zij over dit ondersteuningsaanbod richting

4

Gelijke kansen bij tussentijds opstromen in het voorgezet onderwijs?

Binnen de terminologie die we binnen dit rapport hanteren, is hier in feite
sprake van stapelrecht binnen het voortgezet onderwijs. Deze wet heeft
alleen betrekking op leerlingen die al gediplomeerd zijn.

6

ouders en leerlingen? Hoe ervaren leerlingen de ondersteuning van de onderwijsinstelling? Welke verschillen zijn

•

er op bovenstaande punten tussen onderwijsinstellingen?
Wat zijn de wensen en behoeften van leerlingen met een
migratieachtergrond betreffende (ondersteuning rondom)
eventuele tussentijdse opstroom binnen het voortgezet
onderwijs? En tegen welke barrières lopen zij aan?

Gelijke kansen bij tussentijds opstromen in het voorgezet onderwijs?
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Leeswijzer

In het eerstvolgende hoofdstuk Onderzoeksopzet zullen wij
uiteenzetten welke methodiek wij hebben gehanteerd voor
onderhavig onderzoek en onze keuzes in de focus van het
onderzoek beargumenteren. Voordat wij de resultaten van dit
verkennende onderzoek beschrijven (hoofdstuk 1 t/m 5), geven
we in het hoofdstuk Achtergrond de context weer van de positie
van jongeren met een migratieachtergrond in het onderwijs.
Hierbij hebben wij speciale aandacht voor de manier waarop het
Nederlandse onderwijssysteem is ingericht, en hoe bijbehorende
regels en procedures (of juist het ontbreken daarvan) kunnen
bijdragen aan het creëren en in stand houden van ongelijke
kansen. In hoofdstuk 1 beschrijven wij vervolgens de resultaten
van de website- en schoolgidsenscan. In hoofdstuk 2 beschrijven wij de onderwijsinstellingen die hebben deelgenomen aan
dit onderzoek. In hoofdstuk 3 behandelen wij de voorwaarden
die de deelnemende onderwijsinstellingen hebben gesteld aan
tussentijdse opstroom en in hoofdstuk 4 gaan we dieper in op
de procedure die de onderwijsinstellingen hierbij hanteren. Maar
wie zijn de jongeren die binnen deze kaders tussentijds opstromen en wat hebben zij gemeen? In hoofdstuk 5 beschrijven wij
een kort profiel van leerlingen met een migratieachtergrond die
tussentijds zijn opgestroomd of potentie hebben om tussentijds op te stromen. We sluiten het rapport af in hoofdstuk 6
met onze conclusies en aanbevelingen, onder andere voor
vervolgonderzoek.

Gelijke kansen bij tussentijds opstromen in het voorgezet onderwijs?
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Onderzoeksopzet

In dit hoofdstuk beschrijven wij de onderzoeksopzet van dit

opstroom onderwijs moeten gaan volgen op een andere locatie,

verkennende onderzoek en zullen we de focus en alle keuzes

of zelfs bij een andere onderwijsinstelling, zijn er complicerende

die hieraan ten grondslag lagen, verder toelichten. Vervolgens

factoren (SER, 2021; Onderwijsraad, 2014; Van der Linden et al.,

beschrijven we de vijf fasen van het onderzoek en welke onder-

2013). Deze factoren wilden wij in dit verkennende onderzoek

zoeksmethoden we per fase hebben toegepast. Tot slot zullen

uitsluiten.

we kort ingaan op de implicaties van dit onderzoek.

Focus van het onderzoek

Fases van onderzoek
Fase 1: Deskresearch en inventarisatie bij stakeholders

G4: AMSTERDAM, ROTTERDAM, DEN HAAG EN UTRECHT

In de eerste fase van het onderzoek is er een beknopte litera-

Vanwege het verkennende karakter van dit onderzoek was het

tuurstudie uitgevoerd om te achterhalen wat er vanuit weten-

nodig om een selectie te maken van de onderwijsinstellingen

schappelijk onderzoek bekend is over tussentijdse opstroom

die wij wilden includeren. Gekozen is voor onderwijsinstellingen

in het voortgezet onderwijs. Tevens hebben we bekeken wat

in het voortgezet onderwijs in de vier grote steden Amsterdam,

de landelijke wet- en regelgeving met betrekking tot tussen-

Rotterdam, Den Haag en Utrecht, gezien de (relatief) hoge mate

tijdse opstroom inhoudt. Als aanvulling hierop zijn zes verken-

van tussentijdse opstroom in deze steden (De Winter-Koçak &

nende gesprekken gevoerd met stakeholders en experts op het

Badou, 2020). Daarnaast kennen deze grote steden veel diver-

gebied van onderwijs en gelijke kansen (VO-raad, OCW, Oberon,

siteit in hun leerlingenpopulatie. Dit zou de kans vergroten om

de Gelijke Kansen Alliantie, de Inspectie van het Onderwijs en

leerlingen met een migratieachtergrond te kunnen includeren in

Louise Elffers) om recente ontwikkelingen betreffende tussen-

het onderzoek.

tijdse opstroom te bespreken.

OVERGANG VMBO-T NAAR HAVO

Fase 2: Scan website en schoolgidsen

Een andere keuze was om de focus te leggen op de overgang

Om een beeld te krijgen van de openbare informatie over tussen-

van vmbo-t naar havo. Vanuit onderzoek is bekend dat de

tijdse opstroom die onderwijsinstellingen bieden die binnen de

overgang van vmbo naar havo meerdere knelpunten kent, waar-

hierboven gestelde kaders vallen, is er een scan uitgevoerd op

onder de inhoudelijke aansluiting van de lesstof (CPB, 2022;

de websites en (indien beschikbaar) de schoolgidsen van 76

Onderwijsraad, 2021; Exalto et al., 2018; Onderwijsraad, 2018).

scholen, in Amsterdam (27 scholen), Rotterdam (22 scholen),

Daarnaast volgen de meeste vo-leerlingen met een migratieach-

Utrecht (14 scholen) en Den Haag (13 scholen). Bij deze scan

tergrond onderwijs op vmbo-niveau, het vaakst vmbo-t (CBS,

is gekeken welke informatie de onderwijsinstellingen verschaf-

2022).

fen over tussentijdse opstroom. Hierbij keken we vooral naar de
opstroomstructuren, welke procedures er zijn om tussentijds te

ONDERWIJSINSTELLINGEN MET VMBO EN HAVO OP

kunnen opstromen en welke voorwaarden verbonden zijn aan

DEZELFDE LOCATIE

tussentijdse opstroom.

Tot slot hebben wij alleen onderwijsinstellingen geïncludeerd
die op dezelfde fysieke locatie zowel onderwijs aanbieden op
vmbo-t- als op havoniveau. Wanneer leerlingen bij tussentijdse
Gelijke kansen bij tussentijds opstromen in het voorgezet onderwijs?
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Fase 3: Interviews met onderwijsprofessionals en leerlingen

Fase 4: Terugkoppeling van de resultaten aan het

Voor de werving van onderwijsprofessionals en leerlingen

onderwijsveld

hebben we alle 76 scholen uit de scan benaderd voor deelname

De eerste resultaten van het onderzoek zijn voorgelegd aan een

aan dit onderzoek. Per school hebben we gezocht naar de juiste

groep experts uit het onderwijsveld. Tijdens de sessie is aan

contactpersonen (directie, afdelingshoofden, mentoren) en

een groep van elf experts (onderwijsprofessionals, onderzoe-

hen via e-mail benaderd met de vraag of hun onderwijsinstel-

kers, beleidsmakers) gevraagd of ze zich herkennen in de resul-

ling wilde meewerken aan het onderzoek. Als wij geen reactie

taten van het onderzoek en wat volgens hen de belangrijkste

ontvingen, hebben wij een herinnering per e-mail verstuurd. Als

aandachtspunten zijn. De input uit de sessie is meegenomen in

we daar ook geen reactie op ontvingen, hebben we telefonisch

de verdere analyse en rapportage.

contact opgenomen. Uiteindelijk hebben onderwijsprofessionals
van drie scholen toegezegd deel te willen nemen aan het onder-

Fase 5: Analyse en rapportage

zoek. Deze scholen zijn gevestigd in Amsterdam, Rotterdam en

In de laatste fase van het onderzoek zijn de interviews met

Utrecht.

onderwijsprofessionals en leerlingen geanalyseerd met het softwareprogramma ATLAS.ti. Het programma helpt om de data te

Per onderwijsinstelling is met meerdere professionals gespro-

ordenen en zo patronen te ontdekken in de informatie. Na het

ken, omdat (mogelijk) meerdere professionals zich binnen de

analyseren is de informatie samengevat in deze rapportage.

onderwijsinstelling bezighouden met tussentijdse opstroom.
Hierbij hebben wij gepoogd om zowel onderwijsprofessionals te

BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK

interviewen die zich op beleidsniveau bezighouden met tussen-

Vanwege het verkennende karakter heeft dit onderzoek zijn

tijdse opstroom (directeuren, afdelingsmanagers) als professio-

beperkingen. In deze alinea zullen wij hier kort op ingaan.

nals die zich meer in de praktijk hiermee bezighouden (mentoren,
docenten).

Binnen dit onderzoek wilden wij (meer) inzicht krijgen in het
beleid en de dagelijkse praktijk van tussentijdse opstroom

Met de onderwijsprofessionals is besproken wat het beleid, de

binnen het voortgezet onderwijs. Hierbij is gekozen voor een

procedure en de voorwaarden zijn op hun school wat betreft

kwalitatieve aanpak; door gesprekken met onderwijsprofessi-

tussentijdse opstroom. Daarnaast hebben we de professionals

onals en leerlingen probeerden wij een beeld te krijgen van de

gevraagd hoe dit geheel praktisch invulling krijgt, met speciale

aanpak van en ervaringen met de procedure rondom tussentijdse

aandacht voor de communicatie over de mogelijkheden, proce-

opstroom. Het streven was om minimaal 12 onderwijsprofessi-

dure en voorwaarden van tussentijdse opstroom en voor de

onals en minimaal 16 leerlingen op minimaal vier verschillende

vormen van ondersteuning waarop leerlingen daarbij aanspraak

onderwijsinstellingen te interviewen. Door de keuze voor kwali-

kunnen maken. In totaal hebben wij per school drie onderwijs-

tatieve onderzoeksmethoden was op voorhand duidelijk dat er

professionals gesprokken (negen in totaal).

geen representatief beeld geschetst kon worden van de stand
van zaken rondom tussentijdse opstroom in heel Nederland.

Daarnaast hebben we leerlingen met een migratieachtergrond

Helaas hebben wij minder onderwijsinstellingen en onderwijs-

geïnterviewd. Aan hen is onder andere gevraagd welke infor-

professionals kunnen includeren dan beoogd: drie onderwijsin-

matie zij hebben over tussentijdse opstroom, hoe ze aan deze

stellingen in plaats van minimaal vier, en negen onderwijspro-

informatie zijn gekomen en wat hun behoeften zijn rondom

fessionals in plaats van twaalf. Mede hierdoor is de diversiteit

tussentijdse opstroom (toekomstbeeld en ondersteuningsbe-

onder de onderwijsinstellingen beperkt. De onderwijsinstellin-

hoeften). In totaal zijn twaalf leerlingen geïnterviewd die in het

gen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek zijn met name

eerste of tweede jaar van vmbo-t zaten. Ook zijn vier leerlingen

onderwijsinstellingen die veel aandacht besteden aan tussen-

geïnterviewd die recent opgestroomd zijn van vmbo-t naar havo.

tijdse opstroom en zij kunnen in zekere zin gezien worden als

Zij zaten in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs op

good practices. Over onderwijsinstellingen die minder of geen

havoniveau. Aanvullend is deze groep jongeren gevraagd hoe

aandacht besteden aan tussentijdse opstroom hebben we een

zij de tussentijdse opstroom hebben ervaren, wat goed ging en

beperkt beeld. Uitgebreider onderzoek is hiervoor nodig (zie ook

wat mogelijk beter zou kunnen. In totaal hebben we 16 leerlin-

onze aanbevelingen in hoofdstuk 6).

gen met een migratieachtergrond uit het voortgezet onderwijs
geïnterviewd.

Binnen dit onderzoek hebben wij ons specifiek gefocust op de
ervaringen met tussentijdse opstroom van leerlingen met een
migratieachtergrond. Uit de gesprekken met hen en de onderwijsprofessionals hebben wij weinig kunnen ophalen over

Gelijke kansen bij tussentijds opstromen in het voorgezet onderwijs?
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eventuele barrières die specifiek zouden gelden voor leerlingen
met een migratieachtergrond. Mogelijk heeft dit ook te maken
het karakter van de deelnemende onderwijsinstellingen. Zoals
gesteld kunnen deze onderwijsinstellingen gezien worden als
good practices en geven de geïnterviewde leerlingen voornamelijk aan hoe tevreden zij zijn met de onderwijsinstelling (ook
omtrent tussentijdse opstroom). Enkele onderwijsprofessionals
onderschrijven het risico van mogelijke vooroordelen en stereotypering binnen het proces van tussentijdse opstroom, maar
concrete ervaringen en/of voorbeelden hiervan zijn wij binnen dit
verkennende onderzoek niet tegengekomen. Ook hier is uitgebreider onderzoek nodig.
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Achtergrond

In de inleiding van dit rapport zijn wij kort ingegaan op onge-

Badou & Day, 2021). Uit verschillende rapporten blijkt dat dit het

lijke kansen bij de overgang van het primaire onderwijs naar het

geval is: leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten maar

voortgezet onderwijs en de correctiemechanismen (stapelen en

met verschillende etnische achtergronden, komen niet altijd op

tussentijds opstromen) die er bestaan om de negatieve effecten

hetzelfde onderwijsniveau terecht (Inspectie van het Onderwijs,

van vroege selectie te corrigeren. In dit hoofdstuk schetsen we

2019a; 2019b; 2020a; 2021a; Onderwijsraad, 2021). Hetzelfde

de bredere context van ongelijke kansen in het onderwijs en de

geldt overigens voor leerlingen uit verschillende sociaalecono-

positie van jongeren met een migratieachtergrond hierin.

mische milieus, waarbij er ook een overlap kan zijn tussen beide
factoren. Leerlingen met een lage sociaaleconomische status

KERNTAKEN VAN HET NEDERLANDS ONDERWIJS

hebben vaker een migratieachtergrond en leerlingen met een

Het onderwijs in Nederland heeft verschillende kerntaken:

migratieachtergrond hebben vaker een lagere sociaaleconomi-

het begeleiden van jongeren naar de arbeidsmarkt (allocatie),

sche status (o.a. CPB, 2019).

het bijbrengen van de daarbij benodigde kennis en vaardigheden (kwalificatie) en het ervoor zorgen dat jongeren als burger

KENMERKEN ONDERWIJSSYSTEEM DRAGEN BIJ AAN

volwaardig deel kunnen uitmaken van de samenleving (sociali-

KANSENONGELIJKHEID

satie) (Inspectie van het Onderwijs, 2019a). Ervoor zorgen dat

Uit bestaande literatuur destilleerden Badou en Day (2021) het

er gelijke kansen zijn en de talenten van álle leerlingen tot bloei

onderwijssysteem als één van de factoren die ongelijke kansen

komen, door middel van het selecteren en plaatsen van leerlingen

in het onderwijs veroorzaken, in stand houden en/of vergroten.

in een passende onderwijsomgeving (selectie en gelijke kansen),

De manier waarop het Nederlandse onderwijssysteem is inge-

behoort ook tot de kerntaken van het onderwijs in Nederland.

richt draagt volgens onderzoek bij aan kansenongelijkheid. Zoals
eerder gesteld is de vroege selectie in het primair onderwijs hier

ONGELIJKE KANSEN VOOR JONGEREN MET EEN

een voorbeeld van. Leerlingen worden op relatief jonge leeftijd

MIGRATIEACHTERGROND

ingedeeld in het vervolgonderwijs op basis van een bindend

Hoewel het onderwijsniveau van jongeren met een migratie-

schooladvies (vroegselectie). Daarnaast zijn er signalen van

achtergrond in de afgelopen decennia gestaag is toegenomen,

institutioneel racisme binnen het onderwijssysteem (Felten et

blijven hun onderwijsprestaties op vele fronten achter bij die

al., 2021). Met name onderzoek naar de ervaringen van jongeren

van jongeren zonder migratieachtergrond. Gemiddeld krijgen

en ouders laat zien dat bepaalde (ongeschreven) regels en/of

jongeren met een migratieachtergrond een lager schooladvies,

procedures mogelijk jongeren met een migratieachtergrond

is er vaker sprake van schooluitval, doen zij langer over het

(onbedoeld) benadelen. Zo geven leerlingen en ouders aan dat

voltooien van een studie (o.a. door stapeling) en betreden zij de

zij, in hun beleving, een lager schooladvies kregen vanwege

arbeidsmarkt met een lager opleidingsniveau dan leeftijdsge-

(onterechte) aannames over de thuissituatie in de vorm van

noten zonder migratieachtergrond (De Winter-Koçak & Badou,

gebrekkige ondersteuning van hun ouders bij hun schoolloop-

2020). Voor deze grote verschillen in de onderwijscarrière van

baan (Van Rooijen et al., 2019; De Winter-Koçak et al., 2021).

jongeren met en zonder migratieachtergrond zijn verschillende
verklarende factoren; Badou en Day (2021) destilleren er in totaal

AANPASSINGEN AAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

dertig. We spreken van ongelijke kansen wanneer het onderwijs

In de afgelopen jaren is er veelvuldig gepleit voor aanpassingen

gezien deze factoren niet goed in staat is om de volle potentie van

aan het onderwijssysteem, vooral wat betreft de vroege selectie.

alle leerlingen te benutten (Inspectie van het Onderwijs, 2019a;

Recent adviseerden de Onderwijsraad (2021) en de SER (2021)
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om een einde te maken aan de vroege selectie en het differen-

Het is bekend dat wanneer er binnen selectiemomenten (waar de

tiatiemoment te verschuiven naar het voortgezet onderwijs. Zij

procedure van tussentijdse opstroom ook onder valt) ruimte is

onderbouwden dat leerlingen, in het kader van gelijke kansen,

voor subjectiviteit, dit kan leiden tot de systematische benadeling

meer gebaat zouden zijn met een driejarige brede brugperiode

van bepaalde groepen leerlingen, zoals leerlingen met een migra-

waarin flexibel en intern gedifferentieerd wordt. Binnen het voort-

tieachtergrond (Onderwijsraad, 2021; Felten et al., 2021; De Wolf

gezet en vervolgonderwijs is er vooralsnog minder aandacht

et al., 2020). Onderwijsprofessionals kunnen door bewuste en

voor aanpassingen aan het onderwijssysteem om kansenonge-

onbewuste vooroordelen en bias, lagere verwachtingen hebben

lijkheid tegen te gaan.

van leerlingen met een migratieachtergrond (Onderwijsraad,
2021; CPB, 2019; Felten et al., 2021). Zij schatten niet alleen

Ogenschijnlijk beperkte mogelijkheden tot tussentijdse opstroom

de cognitieve vaardigheden van deze leerlingen lager in, maar

Wat betreft tussentijdse opstroom kunnen onderwijsinstellin-

betrekken hierbij ook andere kenmerken zoals studiehouding en

gen in het voortgezet onderwijs zelf bepalen of en hoe zij deze

motivatie en thuissituatie (Timmermans et al., 2016; Van Rooijen

procedure inrichten. Volgens de Onderwijsraad (2021) en de SER

et al., 2019).

(2021) zorgt deze vrijheid ervoor dat er beperkte mogelijkheden
zijn tot tussentijdse opstroom. Wanneer onderwijsinstellingen

Vanwege de signalen over ruimte voor subjectiviteit bij de proce-

beleidsmatige eisen hebben vastgelegd (dit is niet verplicht)

dure van tussentijdse opstroom, signalen van institutioneel

voor tussentijdse opstroom, zijn deze eisen doorgaans hoog

racisme binnen het onderwijs en wat bekend is over ongelijke

(Naaijer et al., 2016; Inspectie van het Onderwijs, 2019). Deze

kansen in het onderwijs, heeft KIS een verkennend onderzoek

hoge eisen hebben onder andere te maken met de beoordeling

uitgevoerd naar de manier waarop scholen in het voortgezet

van scholen door de Onderwijsinspectie (zie Kader 3). Daarnaast

onderwijs procedures van tussentijdse opstroom hebben vorm-

bieden steeds minder onderwijsinstellingen in het voortgezet

gegeven en hoe zij daarover communiceren, en naar de prakti-

onderwijs een brede brugklas aan (SER, 2021; Onderwijsraad,

sche uitvoering van deze procedures.

2021). Binnen een brede brugklas kunnen leerlingen (in de
meeste gevallen) drie jaar lang onderwijs genieten op verschillende onderwijsniveaus. Pas na deze periode vindt differentiatie
plaats. Binnen deze constructie wordt tussentijds opstromen
direct gefaciliteerd.
RUIMTE VOOR SUBJECTIVITEIT EN BENADELING LEERLINGEN MET MIGRATIEACHTERGROND?
Hoewel leerlingen met een migratieachtergrond vaker dan leerlingen zonder migratieachtergrond tussentijds opstromen, zijn
er ook signalen dat er ruimte is voor subjectiviteit bij de procedures van tussentijdse opstroom van onderwijsinstellingen
in het voortgezet onderwijs. In een onderzoek naar de schoolloopbanen van hoogopgeleiden met een migratieachtergrond
vertelden jongeren in interviews dat procedures en voorwaarden
over tussentijdse opstroom onduidelijk waren en dat de onderwijsinstelling daar, in hun beleving, niet adequaat over communiceerde. Ook gaven jongeren aan dat de beslissing tot opstroom
te veel afhing van de (subjectieve) mening van één onderwijsprofessional. Onderwijsprofessionals rapporteren soms slechtere relaties te onderhouden met leerlingen met een migratieachtergrond (Verhulp et al., 2019), wat een risico kan vormen
voor ongelijke behandeling. Ook gaven enkele jongeren aan dat
discriminatie op basis van hun etnische achtergrond (door de
onderwijsprofessional) een rol heeft gespeeld bij het niet tussentijds kunnen/mogen opstromen (De Winter-Koçak, et al., 2021).
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Kader 3: Waar wordt het voortgezet onderwijs op
beoordeeld?
De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat de onderwijswet- en
regelgeving wordt nageleefd. Ook heeft de Inspectie de taak om de
ontwikkeling van het onderwijs en de kwaliteit ervan te verhogen en de
financiële rechtmatigheid, doelmatigheid en continuïteit te beoordelen
en te bevorderen. De inspectie beoordeelt hierbij de onderwijsresultaten van elke onderwijsinstelling van het primair tot het wetenschappelijk onderwijs. Binnen het voortgezet onderwijs wordt hierbij naar vier
verschillende indicatoren gekeken, te weten:
1. positie in leerjaar drie ten opzichte van het advies van de
basisschool;
2. percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar een en
twee;
3. percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar drie
per afdeling;
4. gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling
(Inspectie van het Onderwijs, 2021b).
Op basis van deze indicatoren wordt de basiskwaliteit van het
onderwijs van de bewuste onderwijsinstelling beoordeeld met
“Voldoende”, “Onvoldoende” of “Zeer zwak”. Onderwijsinstellingen
die niet aan de wettelijke eisen van basiskwaliteit voldoen, krijgen
het oordeel “Onvoldoende”. Het oordeel “Zeer zwak” krijgt een
onderwijsinstelling als de onderwijsresultaten zich ernstig en langdurig onder de basiskwaliteit bevinden. Aan beide beoordelingen
zijn consequenties verbonden, bijvoorbeeld in de vorm van een
op te stellen verbeterplan of verscherpt toezicht. Wanneer een
onderwijsinstelling langer dan een jaar het predicaat “Zeer zwak”
heeft, kan besloten worden om deze te sluiten (VO-raad, 2022).
Het oordeel van de Onderwijsinspectie is openbaar en is bijvoorbeeld
in te zien via de website toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl. Op
deze wijze hebben ouders en andere geïnteresseerden inzicht in de
beoordeling van specifieke onderwijsinstellingen.
Binnen deze indicatoren wordt tussentijdse opstroom positief beoordeeld (indicator 1), maar wanneer leerlingen na opstroom toch
weer afstromen naar het oorspronkelijke onderwijsniveau wordt dit
negatief beoordeeld (indicator 2 of 3) (Inspectie van het Onderwijs,
2020b; VO-raad, 2018; SER, 2021).
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Scan websites en schoolgidsen
Beperkte openbare informatie en grote verschillen in tussentijdse
opstroomstructuur en -voorwaarden

Van alle geselecteerde vo-scholen (zie onderzoeksopzet) hebben

daarin vrije keuze hebben. Ook zien we dat de brede brugklas,

wij de informatie op hun website en (indien beschikbaar) school-

waarvoor in veel onderzoek naar gelijke kansen in het onderwijs

gids over tussentijdse opstroom nader bekeken. Deze scan

wordt gepleit, geen grote populariteit geniet. Van de geselec-

heeft ons inzicht gegeven in de volledigheid van de openbaar

teerde vo-scholen in de G4-steden biedt 17 procent een brede

beschikbare informatie over tussentijdse opstroom, maar ook

brugklas (alle niveaus bij elkaar) aan.

over de wijze waarop opstroom wordt gefaciliteerd (opstroomstructuren), het moment van opstroom en de voorwaarden die
de verschillende scholen aan tussentijdse opstroom verbinden.
In dit hoofdstuk beschrijven we onze bevindingen.

1.1 Mate van informatievoorziening
Allereerst kan gesteld worden dat bijna alle geselecteerde
vo-scholen enige informatie over tussentijdse opstroom

Figuur 1. Opstroomstructuur (N=76)
Geen specifieke
doorstroomstructuur
Homogene brugklas (een
niveau)

8%
26%

16%

Smalle brugklas (twee
niveaus)
Brede brugklas (meer dan
twee niveaus)
Homogene én smalle
brugklas

17%
33%

verschaffen via hun website en/of schoolgids (97 procent). De
informatie die zij geven is echter minimaal. Bij de meerderheid
van de vo-scholen (70 procent) worden enkele zinnen gewijd aan
tussentijdse opstroom. Het vaakst betreft dit informatie over
opstroomstructuren en de momenten waarop het mogelijk is
om op te stromen.

1.3 Moment(en) van tussentijdse
opstroom
Wat betreft het moment van tussentijdse opstroom constateren
we wederom dat er grote verschillen zijn tussen de scholen. Meer

1.2 Structuur van tussentijdse
opstroom

dan een derde heeft ervoor gekozen om leerlingen te laten doorstromen na het eerste schooljaar. Eveneens iets meer dan een
derde heeft ervoor gekozen om leerlingen na twee jaar te laten
opstromen. Opvallend is dat maar een kleine groep vo-scholen

Op basis van de openbare informatie kunnen we vaststellen

leerlingen de mogelijkheid biedt om na drie jaar op te stromen

dat er grote verschillen zijn tussen de onderwijsinstellingen in

naar een hoger niveau (5 procent). Een nog kleinere groep biedt

de manier waarop zij vorm geven aan de opstroomstructuur

leerlingen de mogelijkheid om na het tweede of derde jaar te

binnen hun school. We zien dat een derde van de vo-scholen

kunnen opstromen naar een hoger niveau (3 procent). Dit is

heeft gekozen voor een smalle brugklas waarbinnen zij twee

opvallend, omdat in onderzoek naar gelijke kansen in het onder-

verschillende onderwijsniveaus aanbieden. Iets meer dan een

wijs gepleit wordt voor een brede brugklas, maar ook voor uitstel

kwart van de scholen biedt zowel een smalle brugklas aan als

van differentiatie tot na drie jaar voortgezet onderwijs. Het lijkt

een homogene brugklas, een brugklas waarin leerlingen alleen

erop dat dit binnen de G4 nauwelijks voorkomt.

onderwijs genieten van een specifiek niveau. Het is onduidelijk
hoe de school de keuze voor het een (de smalle brugklas) of
ander (de homogene brugklas) maakt en in hoeverre leerlingen
Gelijke kansen bij tussentijds opstromen in het voorgezet onderwijs?
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Figuur 2. Moment van tussentijdse opstroom (N=76)

besluitvormingsproces verloopt en welke onderwijsprofessio-

3% 5%

Na een jaar

16%

Na twee jaar

Uit de openbaar beschikbare informatie blijkt niet hoe het
nals binnen de scholen verantwoordelijk zijn voor het uiteinde-

38%

lijke besluit of een leerling wel/niet tussentijds kan opstromen.

Na drie jaar
5%

Na een of twee jaar

1.5 Concluderend

Na twee of drie jaar
Onbekend
34%

Websites en schoolgidsen hoeven uiteraard niet de enige bron

1.4 Voorwaarden en
besluitvormingsproces

van informatie te zijn voor ouders en leerlingen. Het is immers
goed mogelijk dat vo-scholen door ouderbijeenkomsten en/of
in het contact met leerlingen wél communiceren en informeren
over bijvoorbeeld de voorwaarden van tussentijdse opstroom en

Op basis van de gegevens op de website en in de schoolgids

het besluitvormingsproces. Louter gebaseerd op de openbare

blijft het vaak onduidelijk wat de voorwaarden zijn waaraan leer-

gegevens, kunnen we wel zeggen dat de onderwijsinstellin-

lingen moeten voldoen willen zij tussentijds opstromen naar een

gen weinig en onvolledig communiceren over tussentijdse

hoger niveau. Ruim een derde (41 procent) van de vo-scholen

opstroom. Het CPB (2022) stelde in het kader van stapeling al

vermeldt daar niets over. Bij de vo-scholen die wel vermelden

vast dat een gebrek aan informatie en transparantie over de

wat de voorwaarden zijn, lopen deze zeer uiteen. Zij gebruiken

procedure en voorwaarden kan leiden tot ongelijke behandeling

als voorwaarden voor tussentijdse opstroom allerlei verschil-

en daarbij ongelijke kansen. Op basis van de beschikbare infor-

lende variaties van cijfergemiddelden, een minimumcijfer en/

matie kunnen we tevens concluderen dat er grote verschillen

of toetsing op het niveau van opstroom. Het vaakst noemen

zijn tussen vo-scholen in de G4-gemeenten wat betreft de faci-

vo-scholen als voorwaarde voor tussentijdse opstroom “studie-

literende structuur van tussentijdse opstroom, het moment van

resultaten en motivatie”. Hierbij wordt niet gespecifieerd wat er

opstroom en de voorwaarden die de scholen stellen. Ook hierin

onder “studieresultaten” wordt verstaan. Ook laat “motivatie”

liggen risico’s op ongelijke kansen.

expliciet zien dat er ook een subjectieve beoordeling gekoppeld
is aan het besluit tot tussentijdse opstroom.

Figuur 3. Voorwaarde tussentijdse opstroom scholen (N=76).

9%
12%
41%
8%

17%
1% 6%

5%

Onduidelijk
Alle cijfers boven bepaald minimum
Bepaald cijfergemiddelde
Combinatie cijfergemiddelde en alle cijfers boven bepaald minimum
Studieresultaten en werkhouding
Getoetst op stof hoger niveau
Combinatie cijfergemiddelde en cijfers van bepaalde vakken boven bepaald minimum
Voldoendes op stof verschillende niveaus
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2

Signatuur van onderzochte
vo-scholen
Good practices

In de volgende hoofdstukken beschrijven wij onze bevindin-

de leerlingen die in de havo-klas geplaatst waren, goed konden

gen op basis van de interviews met onderwijsprofessionals en

meekomen. Een deel van de leerlingen die in de havo-klas zijn

leerlingen. Om de bevindingen op een juiste manier te kunnen

geplaatst, kon uiteindelijk ook definitief tussentijds opstromen

plaatsen, geven wij in dit hoofdstuk eerst een korte schets van

naar de havo. In het schooljaar 2021/2022 is gekozen voor een

de drie onderzochte vo-scholen uit de G4. De onderwijsinstel-

andere vorm: leerlingen binnen vmbo-t krijgen in de reguliere

lingen kunnen gezien worden als “good practices”. De scholen

lessen extra uitleg over havomateriaal waarbij zij ook opdrachten

hebben vaak een bredere visie op gelijke kansen en de ontwikke-

krijgen op havoniveau. Onderwijsprofessionals geven aan dat

ling van leerlingen.

deze vorm ook voor uitdagingen zorgt: onderwijsprofessionals
worden extra belast, omdat ze leerstof van twee verschillende

School 1: Utrecht
KARAKTERISTIEKEN
School 1 is een profielschool, gevestigd in Utrecht. De school

niveaus moeten aanbieden. In schooljaar 2022/2023 wordt de
pilot verder (door)ontwikkeld.

School 2: Rotterdam

biedt op dezelfde locatie vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium
aan. In het eerste jaar komen leerlingen in een homogene (één

KARAKTERISTIEKEN

onderwijsniveau) brugklas terecht. Het moment van tussentijdse

School 2 is een openbare school gevestigd in Rotterdam. De

opstroom is bij de overgang van het eerste jaar naar het tweede

school biedt op dezelfde locatie vmbo-t, havo, atheneum en

jaar. Professionals omschrijven de school als een kleine school

gymnasium aan. In het eerste jaar komen leerlingen in een

met veel ruimte voor persoonlijke aandacht voor de leerlingen.

homogene brugklas terecht. Het moment van tussentijdse

Onderwijsprofessionals geven aan dat zij leerlingen graag de

opstroom is over het algemeen bij de overgang van het eerste

kans geven om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Om

jaar naar het tweede jaar, maar tussentijdse opstroom is ook

leerlingen hierbij te helpen, biedt de school verschillende vormen

mogelijk bij de overgang van het tweede naar het derde jaar.

van ondersteuning aan. Zo zijn er trainingen rondom studievaar-

Onderwijsprofessionals geven aan dat de school een paar jaar

digheden en faalangst, maar ook bijlessen in wiskunde en taal.

geleden bijna werd opgeheven, vanwege de beoordeling van de

Ook is er een persoonlijk begeleider beschikbaar voor leerlingen

Onderwijsinspectie over de kwaliteit van het onderwijs. Sindsdien

die extra ondersteuning nodig hebben.

heeft de school een structuurverandering doorgevoerd, en
hebben ze een goede beoordeling van de Onderwijsinspectie

TUSSENTIJDSE OPSTROOM

gekregen. Onderdeel van de structuurverandering is een focus

In het schooljaar 2020/2021 is de school gestart met een pilot

op doorlopende leerlijnen waarbij er onder andere qua lesstof

tussentijdse opstroom. Daarvoor was er geen gericht en actief

een goede overgang is van po naar vo. Binnen dit kader heeft

beleid rondom tussentijdse opstroom. De pilot is ontstaan

de school geïnvesteerd in goede contacten met po-scholen in

vanwege onrust in een vmbo-t-klas, waardoor niet alle leerlingen

de omgeving om de overgang van leerlingen van po naar vo

optimaal konden presteren. In een poging om de onrust op te

vloeiender te laten te verlopen. Onderwijsprofessionals geven

lossen, zijn enkele (goed presterende) leerlingen uit die klas tijde-

aan dat zich onder hun leerlingenpopulatie relatief veel kwets-

lijk in een havo-klas geplaatst. Betrokken onderwijsprofessionals

bare leerlingen bevinden. De school wil de leerlingen zo goed

gaven aan dat de rust in de vmbo-t-klas wederkeerde en ook dat

mogelijk ondersteunen. Een voorbeeld daarvan is dat tijdens
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de coronaperiode 130 kwetsbare leerlingen de lessen op
school konden volgen, zodat ze in beeld bleven en ondersteund
konden worden. Verder kunnen leerlingen ook gebruikmaken

Kader 4: Risicomijdend gedrag door oordeel
Inspectie?

van andere ondersteuningsmogelijkheden, zoals bijlessen en
huiswerkbegeleiding.

De onderwijsinstellingen die aan dit onderzoek hebben
meegewerkt, stimuleren zoals gesteld tussentijdse opstroom.

TUSSENTIJDSE OPSTROOM

Enkele onderwijsprofessionals zeggen dit weinig terug te

Meer mogelijkheden tot opstroom en meer alertheid hierop

zien bij andere onderwijsinstellingen. Hierbij leggen zij direct

maakt onderdeel uit van de structuurverandering van de school.

een link met het beoordelingskader van de Inspectie voor het

Wanneer de school contact heeft met po-scholen, probeert de

Onderwijs (zie kader 3). Sommige onderwijsprofessionals

school hen te stimuleren om leerlingen een dubbeladvies te

ervaren dat onderwijsinstellingen de neiging hebben om zich

geven wanneer zij twijfelen tussen niveaus. Dit geeft de school

risicomijdend te gedragen vanwege de focus op examen-

meer vrijheid om de leerling te plaatsen op het niveau dat zij

cijfers. De professionals denken dat onderwijsinstellingen

het meest passend vindt. Professionals houden doorlopend

eerder leerlingen laten blijven op het niveau waarin ze in het

gesprekken met leerlingen (af en toe met ouders erbij) over hun

eerste jaar zijn geplaatst, omdat zij er niet zeker van zijn dat

ontwikkeling. Zij bespreken de mogelijkheden wanneer leerlin-

de leerling op een hoger onderwijsniveau goed zal presteren.

gen zelf aangeven te willen opstromen of hoge cijfers halen.

Dit heeft immers invloed op hun score op onvertraagde studievoortgang en gemiddelde eindexamencijfers.

School 3: Amsterdam
KARAKTERISTIEKEN
School 3 is gevestigd in Amsterdam. Deze school kent een
enigszins afwijkende onderwijsvorm in de zin dat leerlingen
vanaf groep 7 op deze school terechtkunnen en de overgang
van primair naar voortgezet onderwijs binnen een en dezelfde
school kunnen meemaken. Daarnaast biedt de school vmbo-t,
havo en atheneum aan. Onderwijsprofessionals geven aan dat
zij de ontwikkeling en het geven van kansen aan leerlingen erg
belangrijk vinden. De ondersteuning van leerlingen krijgt onder
andere vorm door de begeleiding van een coach (mentor).
Leerlingen zien de coach minstens een keer per week, individueel of in kleine groepen. De ontwikkeling van de leerling staat in
deze gesprekken centraal.
TUSSENTIJDSE OPSTROOM
Leerlingen worden niet op een bepaald onderwijsniveau
geplaatst, leerlingen van verschillende leeftijden en met verschillende schooladviezen zitten samen in een klas. Pas na het derde
jaar worden ze op een onderwijsniveau geplaatst. Na plaatsing
kunnen ze ook nog opstromen. Ook wanneer leerlingen niet
helemaal voldoen aan de voorwaarden, maar bijvoorbeeld heel
erg gemotiveerd zijn (zie hoofdstuk 3), kunnen zij tussentijds
opstromen. Onderwijsprofessionals geven aan het belangrijk te
vinden om in leerlingen te geloven en hun een kans te geven om
op te stromen om te zien of een hoger niveau beter past. In de
praktijk stromen deze leerlingen ook niet af. Indien dat wel zou
gebeuren, zien de onderwijsprofessionals daarin geen probleem:
“Dan hebben ze het geprobeerd. En ze kunnen het altijd later nog
eens proberen.”
Gelijke kansen bij tussentijds opstromen in het voorgezet onderwijs?
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3

Voorwaarden tussentijdse
opstroom
Cijfergemiddelde belangrijkste voorwaarde, subjectieve
waarden ook meegenomen

De scan van de websites en schoolgidsen van onderwijsinstel-

hebben formeel tot het derde leerjaar ook geen bepaald niveau.

lingen liet zien dat de voorwaarden voor tussentijdse opstroom

Opstromen van het originele basisschooladvies kan hierdoor op

niet altijd duidelijk zijn. In dit hoofdstuk beschrijven we de

meerdere momenten in de schoolloopbaan plaatsvinden.

voorwaarden die de drie deelnemende vo-scholen stellen voor
tussentijdse opstroom. Ook beschrijven we welke kennis leerlingen hebben van deze voorwaarden en of er specifieke ondersteuning voor hen beschikbaar is om aan de voorwaarden te
kunnen voldoen.

3.1 Cijfergemiddelde als
voornaamste voorwaarde

“Ze krijgen ook niet gelijk dat stempel van een bepaald
niveau, dan voelen ze dat ook minder.”
Onderwijsprofessional school 3, docent en coach

3.2 Motivatie en werkhouding
Een bepaald cijfergemiddelde is vooral een startpunt om leerlingen tussentijds te laten opstromen naar een hoger niveau. De

Aan de onderwijsprofessionals van de drie onderwijsinstellingen

onderwijsprofessionals benadrukken dat de cijfers zeker niet

is gevraagd welke voorwaarden zij hanteren voor tussentijdse

doorslaggevend zijn en dat een te laag cijfergemiddelde niet

opstroom. Twee onderwijsinstellingen geven aan dat het cijfer-

betekent dat opstroom onmogelijk is. Zo wordt er geluisterd

gemiddelde (soms voor specifieke vakken) de belangrijkste voor-

naar de mening van docenten, gekeken naar het advies vanuit

waarde is. Als leerlingen voldoen aan deze voorwaarde, kunnen

het po en één onderwijsinstelling neemt zelf ook nog in het

zij automatisch opstromen. Een onderwijsinstelling hanteert

eerste leerjaar Cito-toetsen af. Al deze gegevens zijn van invloed

een cijfergemiddelde van 7,5 en de andere onderwijsinstelling

op de beslissing of een leerling tussentijds kan opstromen.

een cijfergemiddelde van een 8. Binnen de onderwijsinstelling
kan hier onder onderwijsprofessionals ook onduidelijkheid over

Daarbij spreken de onderwijsprofessionals veel over het belang

bestaan. Zo geeft een onderwijsprofessional op een onderwijs-

van de motivatie en de werkhouding van de leerling. Als een

instelling aan dat het cijfergemiddelde van een leerling een 7,5

leerling laat zien dat hij/zij graag wil opstromen en er docenten

moet zijn, terwijl een collega op dezelfde school verklaart dat dit

zijn die de potentie zien, dan geeft dat de doorslag om iemand

een 8 moet zijn.

toch te laten opstromen. De potentie zit hem dan ook in een
bepaald inzicht, zo geeft een docent aan. Om bijvoorbeeld op

Wel stellen beide onderwijsinstellingen dat leerlingen die niet

de havo te kunnen meekomen moet een leerling niet alleen goed

voldoen aan dit gemiddelde niet zijn uitgesloten van tussentijdse

zijn in het leren van rijtjes, maar juist goed zijn in het toepassen

opstroom. Bij deze leerlingen wordt er naar andere factoren

van de geleerde stof. Als een leerling dat in zich heeft, kan dat

gekeken zoals (leer)potentie, motivatie en werkhouding, zie ook

de doorslag geven om de leerling van vmbo te laten opstromen

paragraaf 3.2.

naar havo.

De derde school werkt niet met cijfers, maar met een leerlingvolgsysteem waarbij een bepaald aantal ‘treden’ correspondeert
met onderwijsniveaus. Binnen dit systeem worden ook vaardigheden als samenwerking en planning meegenomen. Leerlingen
Gelijke kansen bij tussentijds opstromen in het voorgezet onderwijs?
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“De motivatie van de leerling is heel belangrijk. Als een

“Je moet op niveau 50 zitten, ik ben daar nog niet, maar ze

leerling heel graag wil. Op dat moment vind ik wel dat je hele

zeiden dat ik wel al naar vwo mocht want ik deed het wel

goede argumenten moet hebben om iemand niet te laten

goed. Het is niet alleen maar de trede waar ze naar kijken,

doorstromen.”

het is ook meer van hoe je werkt en wie je bent.”

Onderwijsprofessional school 1, afdelingsleider

Leerling, 14 jaar, derdejaars, Marokkaans-Nederlandse achter-

“Als er een beetje een idee is van: kan net wel of net niet. Dan
zeggen we: probeer het maar. Je kunt vaak makkelijker naar
beneden dan naar boven.”
Onderwijsprofessional school 3, docent en coach

grond

3.4 Geen aparte ondersteuning voor
(potentiële) doorstromers
De drie onderwijsinstellingen hebben verschillende vormen van

3.3 Kennis van leerlingen over de
voorwaarden voor tussentijdse
opstroom

ondersteuning beschikbaar voor de leerlingen, zoals ook kort
beschreven is in hoofdstuk 1. Zo zijn er specifieke programma’s
voor ondersteuning bij de overgang po-vo, faalangsttraining,
hulp bij dyslexie en huiswerkbegeleiding. Voor leerlingen die
willen doorstromen is er geen specifieke ondersteuning beschik-

De geïnterviewde leerlingen zijn allen op de hoogte van de

baar. Potentiële doorstromers kunnen gebruikmaken van het

opstroommogelijkheden binnen hun onderwijsinstelling en

reguliere ondersteuningsaanbod van de school. De coach of

een groot deel van hen is ook bekend met de bijbehorende

mentor ondersteunt daar ook bij.

voorwaarden.
Het overgrote deel heeft deze informatie van de mentor
gekregen, een kleiner deel heeft van andere leerlingen gehoord
over de opstroommogelijkheden en voorwaarden. Daarbij is hen
in eerste instantie vooral gewezen op het cijfergemiddelde of het

“Je hebt sowieso een persoonlijke coach die je minimaal een
keer per week ziet. Dan bespreek je samen alles buiten dat
cognitieve. Vaak met maximaal twee of drie leerlingen. Maar
je spreekt ook regelmatig alleen af met je coach. Hierbij
soms ook met de ouders. Als er dan problemen zijn kunnen

behalen van een bepaalde trede die nodig is om te kunnen opstro-

we dat bespreken. Dit gaat dan vaak over jezelf aan het werk

men. Eén leerling is van mening dat er eerder over de mogelijk-

kunnen zetten.”

heden en voorwaarden had moeten worden gecommuniceerd.

Onderwijsprofessional school 3, docent

“Ik had eerder willen weten dat het kon. Ik wist het niet aan
het begin van het jaar. Dan zou ik veel meer geleerd hebben.
Ik had liever gehad dat de mentor dat verteld had aan het
begin van het jaar. Dan ben ik meer gemotiveerd.”

Het overgrote deel van de leerlingen zegt te weten bij wie ze
moeten zijn als ze ergens ondersteuning bij nodig hebben, in de
meeste gevallen de mentor. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt en
kan de leerling informeren over of doorverwijzen naar het onder-

Leerling, 13 jaar, eerstejaars vmbo-t, Turks-Nederlandse achter-

steuningsaanbod van de school. Een deel van de leerlingen geeft

grond

aan dat de mentor uit zichzelf heeft verteld over het ondersteuningsaanbod of heeft gevraagd of er iemand misschien (extra)

Volgens een klein deel van de leerlingen heeft de mentor hun

hulp nodig heeft. Anderen vinden het de taak van de leerling

verteld dat behalve de cijfers ook motivatie en werkhouding

om (bij de mentor) aan te geven dat hij/zij iets moeilijk vindt en

van belang zijn. Zo stelt een leerling dat de mentor meldde dat

daarbij hulp kan gebruiken. Leerlingen zeggen dat docenten en

werkhouding en motivatie belangrijker zijn dan cijfers om door

mentoren ook genoeg benaderbaar zijn om deze hulp te vragen.

te mogen stromen.
“Je kunt bij ze [docenten] terecht, maar als er echt iets is, dan
“Ik denk dat werkhouding een van de belangrijkste dingen

ga ik liever naar de mentor. Maar over een vak kan je terecht

is. En cijfers, mijn mentor zei, cijfers maken niet zo veel uit.

bij de docent.”

Meer of jij motivatie hebt om naar havo te gaan.”

Leerling, 13 jaar, eerstejaars vmbo-t, Algerijns-Nederlandse

Leerling, 13 jaar, eerstejaars vmbo-t, Algerijns-Nederlandse

achtergrond

achtergrond

Enkele leerlingen benoemen specifiek bijles of huiswerkbegeleiding als voorbeelden van vormen van ondersteuning die de
onderwijsinstelling biedt. In de meeste gevallen hebben zij hier
zelf gebruik van gemaakt of hebben zij vrienden/vriendinnen die
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daar op dit moment gebruik van maken. De leerlingen die gebruik
hebben gemaakt van bijlessen of huiswerkbegeleiding vanuit de
onderwijsinstelling zijn daar over het algemeen tevreden over.

“Ik zit in een huiswerkklas, waarbij ik onder begeleiding
huiswerk kan maken. Ik vind dat wel fijn. Er zijn dan vier
docenten beschikbaar om te helpen. Als je thuis zit, kan je
het alleen aan je ouders vragen.”
Leerling, 12 jaar, eerstejaars vmbo-t, Marokkaans-Nederlandse
achtergrond

3.5 Concluderend
Zoals al bleek in hoofdstuk 1, hanteren onderwijsinstellingen
verschillende voorwaarden voor tussentijdse opstroom. Twee
van de drie vo-scholen die hebben deelgenomen aan het onderzoek werken met de voorwaarde van een cijfergemiddelde
(7,5 of 8), bij de derde school dienen leerlingen opdrachten te
kunnen maken op een bepaald onderwijsniveau. Als leerlingen
voldoen aan bovenstaande voorwaarden, kunnen zij tussentijds
opstromen. Dit betekent niet dat leerlingen die hier (net) niet
aan voldoen daarvoor geen kans krijgen. De drie scholen benadrukken dat motivatie, werkhouding en (onderwijs)potentie ook
belangrijk zijn. Leerlingen die niet voldoen aan de eis van het
cijfergemiddelde, kunnen toch opstromen als er potentie wordt
gezien. Dit geeft aan dat er ruimte is voor subjectieve oordelen.
Deze ruimte voor subjectiviteit kan positief uitpakken voor leerlingen; wanneer ze niet volledig voldoen aan de voorwaarden,
krijgen ze toch de kans om op te stromen. Vanuit de literatuur
weten wij echter dat leerlingen met een migratieachtergrond
kunnen worden benadeeld wanneer zij te maken krijgen met
voorwaarden waarbij ruimte is voor subjectiviteit. Vooroordelen
en

stereotypen

krijgen

bewust

of

onbewust

vrij

spel.

Daarnaast zijn niet alle leerlingen even goed op de hoogte van
het feit dat dergelijke subjectieve voorwaarden van invloed zijn.
De meeste leerlingen zijn door hun mentor geïnformeerd over
het behalen van een cijfergemiddelde of het behalen van een
bepaalde “trede”. Dat motivatie, werkhouding en (onderwijs)
potentie ook mee kunnen spelen, is bij een kleinere groep leerlingen bekend.
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4

Procedure van tussentijdse
opstroom: signalering en
besluitvorming
Vaste procedures, signalering op excellentie en een hoofdrol
van de mentor in het gehele proces

In hoofdstuk 3 beschreven wij wat de voorwaarden zijn om

ruimte om tussentijds op te stromen; hierdoor is er minder focus

tussentijds te kunnen opstromen bij de drie deelnemende

op de eerste paar maanden. Binnen deze school worden er door-

vo-scholen. In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de procedure

lopend gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van leerlingen;

van tussentijdse opstroom in de praktijk, van signaleren en infor-

signalering is meer een samenspel tussen mentor en leerling.

meren tot de uiteindelijke besluitvorming.

4.1 Signalering: wanneer, hoe en
door wie?

4.2 Informeren
Eerder beschreven wij dat het, op basis van openbare gegevens,
vaak onduidelijk is welke voorwaarden er per onderwijsinstelling

Twee van de drie vo-scholen gebruiken de eerste maanden van

verbonden zijn aan tussentijdse opstroom en hoe het besluit-

het eerste schooljaar om te signaleren welke leerlingen mogelijk

vormingsproces verloopt. De gesprekken met onderwijsprofes-

potentie hebben om tussentijds op te kunnen stromen. Hierbij

sionals en leerlingen van de drie vo-scholen leveren evenmin

kijken zij vooral naar de cijfers die leerlingen halen gedurende

een eenduidig beeld op van de communicatie met leerlingen en

deze periode. Deze cijfers moeten in de buurt komen van het

ouders over tussentijdse opstroom.

gehanteerde cijfergemiddelde (zie hoofdstuk 3). Na deze periode
bespreekt het docententeam excellerende leerlingen, waarbij de

Wel wordt duidelijk dat op alle drie de scholen de mentor een

mentor een leidende rol heeft. Het blijft enigszins onduidelijk wat

belangrijke bron van informatie is. Het merendeel van de leer-

het team precies bespreekt, maar wanneer er overeenstemming

lingen (zowel niet als wel tussentijds opgestroomd) geeft aan

is dat een specifieke leerling potentie heeft om tussentijds op te

dat zij mondeling van hun mentor hebben begrepen wat de

stromen, wordt de verdere procedure in gang gezet.

mogelijkheden en voorwaarden zijn voor tussentijdse opstroom.
Concreet krijgen leerlingen en ouders een-op-een-informatie

Daarnaast geven onderwijsprofessionals van deze twee scholen

over de gang van zaken tijdens een gesprek met de mentor,

aan dat er leerlingen zijn die zelf aangeven dat zij graag zouden

bijvoorbeeld als een leerling in de eerste paar maanden van het

willen doorstromen. Deze leerlingen worden vanaf dat moment

eerste jaar hoge cijfers haalt.

gemonitord en ondersteund richting tussentijdse opstroom.
Bij de derde school is er geen specifieke periode waarin gelet
wordt op de onderwijsprestaties van leerlingen. Dit heeft groten-

4.3 Besluitvorming

deels te maken met de manier waarop de school het onderwijs
heeft ingericht; leerlingen worden tot de bovenbouw niet in

Wie uiteindelijk beslist of de leerling voldoet aan de voorwaarden

niveaus ingedeeld.

voor tussentijdse opstroom verschilt per school. De opstroomkansen van de leerling worden in een docententeam besproken,

Bij twee onderwijsinstellingen is de overgang van het eerste

maar bij de ene onderwijsinstelling beslist uiteindelijk de mentor,

naar het tweede schooljaar het moment waarop leerlingen door-

terwijl dat bij de andere onderwijsinstelling de afdelingsleider

gaans tussentijds opstromen. Het komt ook voor dat leerlingen

de eindbeslissing maakt. Wanneer een leerling niet helemaal

in het tweede leerjaar tussentijds opstromen. Bij de derde school

voldoet aan de voorwaarden, maar zelf aangeeft graag te wíllen

hebben leerlingen gedurende de gehele schoolloopbaan de

doorstromen, bespreekt het docententeam of ze de leerling een
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kans willen geven. Het idee daarbij is dat een gemotiveerde
leerling na opstroom (extra) zijn/haar best zal doen om op het

Kader 5: De belangrijke rol van de mentor

hogere niveau te kunnen meekomen.
Bij de drie vo-scholen speelt de mentor/coach een grote rol
“Met die werkhouding laat je zien, dat je ervoor kan werken,
ook als het even moeilijk wordt.”
Onderwijsprofessional school 2, mentor

in het proces van tussentijdse opstroom. De mentor is de
onderwijsprofessional die een leerling doorgaans het vaakst
ziet, soms ook in een-op-een-contact. Het aantal contactmomenten tussen mentor en mentorklas kunnen onderwijsin-

“Soms zegt een leerling: ik wil het graag, ik ga echt hard

stellingen zelf bepalen, maar doorgaans gaat het om een of

werken. Als je voldoet aan de normen binnen de officiële

meerdere contactmomenten per week.

regeling mag je sowieso. Als dat niet zo is bespreken wij het
als docenten. Dan wordt er wel gekeken naar de motivatie.”
Onderwijsprofessional school 1, mentor

4.4 Concluderend

De mentor informeert, signaleert, ondersteunt en neemt
vaak het uiteindelijke besluit of een leerling wel/niet tussentijds mag opstromen. De mentor heeft hierdoor veel
invloed. Hoewel het besluit tot daadwerkelijke opstroom
besproken wordt in teamverband, kan de mening/beoor-

De drie onderzochte scholen hanteren bepaalde procedures voor

deling van de mentor een belangrijke rol spelen. Omdat

tussentijdse opstroom. In het vorige hoofdstuk werd al duidelijk

er binnen de besluitvorming ruimte kan zijn voor subjecti-

dat er niettemin enige ruimte is voor subjectiviteit, in de zin dat

viteit (wat positief of negatief kan uitpakken voor leerlin-

het mogelijk is om af te wijken van de voorwaarden en leerlingen

gen) maakt dat de band tussen leerling en mentor relevant.

toch een kans te geven om tussentijds op te stromen.

In de interviews met de leerlingen geeft de overgrote meerderheid aan een goede relatie te hebben met hun mentor. Uit de

Aan de procedure rondom de voorwaarden zijn mogelijk wel

verhalen van de jongeren blijkt ook dat de inzet, betrokkenheid

risico’s verbonden. Het eerste risico is de detectie van potenti-

en/of persoonlijke band met de mentor kunnen zorgen voor

ële opstromers op basis van hun cijfergemiddelde in de eerste

verschillen in de prestaties van leerlingen. Deze prestaties

maanden van het schooljaar. Hierdoor is de kans groot dat vooral

helpen uiteraard bij het kunnen voldoen aan de voorwaarden

excellente leerlingen in aanmerking komen voor opstroom, en

van opstroom.

leerlingen die langer de tijd nodig hebben en/of meer ondersteuning behoeven minder snel in het vizier komen. Ten tweede is de
mentor, vanaf het begin (signalering) tot het einde van de procedure (besluitvorming), de spil in het hele proces (zie ook kader 5).
De grote afhankelijkheid van een onderwijsprofessional kan ook
een risico vormen, want zijn of haar rol in het hele proces vraagt

“Mijn mentor doet heel veel. Ik vind hem echt een topmentor. Hij zegt: als je wilt opstromen, moet je hard werken.
Maar hij helpt ook als er iets niet goed gaat. Als wij een
vraag op een toets van een andere docent niet goed
vonden, gaat hij voor ons in gesprek met de betreffende

specifieke competenties van de professional. Bijvoorbeeld

docent. Soms krijgen we gelijk en hebben we een punt

betreffende bewustwording van vooroordelen en bias en het

extra.”

daar correct naar handelen.

Leerling, 12 jaar, eerstejaars vmbo-t, Marokkaans-Nederlandse
achtergrond
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Mijn mentor gaat echt strijden om je te helpen. Stel, hoe je
er nu voorstaat, ga je niet over. Ze helpt je dan echt om te
zorgen dat je dan wél over gaat naar het volgende jaar.”
Leerling, 13 jaar, eerstejaars vmbo-t, Turks-Nederlandse
achtergrond
Een enkele onderwijsprofessional erkent expliciet dat de
afhankelijkheid van de mentor binnen het opstroomproces
(met name rondom signalering) mogelijk niet altijd positief
uitpakt voor alle leerlingen. De “klik” tussen mentor en leerling
kan mede bepalen of de potentie tot opstroom gezien wordt bij
leerlingen. Voor leerlingen met een migratieachtergrond in het
bijzonder kan dit negatief uitpakken. Uit onderzoek is bekend
dat onderwijsprofessionals soms een minder goede relatie
hebben met bepaalde groepen jongeren met een migratieachtergrond (Verhulp et al., 2019).

“Met de ene leerling heb je meer contact dan met de ander.
Je bent ook maar een mens. Ik heb bijvoorbeeld met een
leerling intensief contact, en met een andere heb ik minder
een klik. Het kan zijn dat ik daardoor wel iets mis in zijn
ontwikkeling. Ik heb ook een mentormaatje en ik merk dat
we elkaar aanvullen. Zij ziet weer dingen die ik niet zie. Dus
eigenlijk moet je in ieder geval het signaleren van potentiële opstromers in teamverband doen.”
Onderwijsprofessional school 1, mentor
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5

Wie zijn de huidige (potentiële)
tussentijdse opstromers?
Gemotiveerde uitblinkers, soms met een disharmonisch profiel

Uitgaande van de huidige voorwaarden en procedures op de drie
deelnemende onderwijsinstellingen, zullen wij in dit hoofdstuk
een beeld schetsen van het profiel van leerlingen die doorgaans
tussentijds opstromen en/of door de onderwijsprofessionals

“Op de basisschool gingen sommige vakken niet zo goed,
dus ik snapte wel dat mijn advies vmbo-tl was. Ik wilde heel
graag op de middelbare school havo halen, dan had ik iets
meer tijd.”
Leerling, 13 jaar, eerstejaars vmbo-t, Turks-Nederlandse achter-

gezien worden als potentiële tussentijdse opstromer.

grond

5.1 (Ontevredenheid met) het
schooladvies

5.2 Disharmonisch profiel

Alle leerlingen die wij binnen dit onderzoek spraken, kregen

leerlingen die tussentijds opstromen vaak een “disharmonisch

binnen het primair onderwijs het schooladvies vmbo-basis,

profiel” hebben. Hiermee bedoelen zij dat leerlingen met een

-kader of -theoretische leerweg. Enkele leerlingen vertellen

dergelijk profiel op sommige vakken goed scoren en minder

ontevreden te zijn met het schooladvies. De leerlingen wilden

goed op andere vakken. Deze groep leerlingen heeft dan soms

graag naar een hoger niveau, vaak omdat zij het idee hebben dat

meer tijd en/of ondersteuning nodig om meer harmonisch te

dit hun arbeidsmarktkansen zal vergroten, maar ze hadden er

kunnen presteren.

De onderwijsprofessionals met wie wij spraken geven aan dat

ook vertrouwen in dat ze cognitief een hoger niveau aan zouden
kunnen.
De meesten van hen hebben zich toch bij het advies neergelegd.
Een enkeling geeft aan dat er wel een gesprek heeft plaatsgevonden met de betreffende docent over het advies, maar zonder
resultaat.

“Als ik naar de leerlingen kijk die tussentijds zijn opgestroomd, denk ik dat dit leerlingen zijn die een te laag advies
hebben gekregen, omdat zij niet helemaal tot ontwikkeling
zijn gekomen. Dat zijn bijvoorbeeld leerlingen met een
anderstalige achtergrond of iemand met adhd. Dus dat zijn
leerlingen die op een of andere manier een bepaalde uitdaging hadden waar de basisschool destijds blijkbaar niet veel

“Ik deed het hele jaar mijn best, ik haalde alleen negens en
tienen. Het enige waar we op beoordeeld zijn, is de Cito, en
daar scoorde ik lager op. Ik heb zelf niets tegen de docent
gezegd, maar ik vond het niet eerlijk dat ik naar tl moest.
Mijn oudste zus (mijn ouders spreken wel Nederlands, maar
niet heel goed) is met mij meegegaan voor een gesprek met
de docent. Alleen, het leverde niets op.”

mee kon.”
Onderwijsprofessional school 1, afdelingsleider

5.3 Gemotiveerde harde
werkers, soms met duidelijk
toekomstbeeld

Leerling, 14 jaar, tweedejaars havo, Syrisch-Nederlandse achter-

Van de twaalf eerste- en tweedejaars leerlingen die voor dit

grond

onderzoek zijn geïnterviewd, geeft de meerderheid aan graag
te willen opstromen naar de havo. De overige leerlingen zeggen

Enkele leerlingen geven aan dat ze weliswaar een hoger advies

niet onwelwillend tegenover tussentijdse opstroom te staan,

hadden willen hebben, maar het advies wel passend vonden

maar dat opstromen niet per se hoeft. Uit de gesprekken met

voor de situatie.

leerlingen die graag willen opstromen blijkt dat zij hun onder-
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wijscarrière erg serieus nemen en graag hun best doen om alles
eruit te halen. Over het algemeen halen deze leerlingen ook hoge
cijfers. Enkele jongeren geven aan een bepaald beroep voor
ogen te hebben en ze weten dat voor dit beroep een bepaald
onderwijsniveau nodig is (minimaal havo) om zonder omwegen
de specialistische opleiding te kunnen gaan volgen.

“Ik wilde graag naar havo. Ik wil graag dokter worden, daar
heb ik wel hoger voor nodig dan havo. Daarom wil ik ook
proberen om na dit jaar naar vwo te gaan. Maar de overstap
van vmbo naar havo is een goed begin.”
Leerling, 13 jaar, tweedejaars havo, Bengalees-Nederlandse
achtergrond
Onderwijsprofessionals vertellen dat de leerlingen die daadwerkelijk opstromen vaak zeer gemotiveerde leerlingen zijn, die
bereid waren om hard te werken om te kunnen voldoen aan de
voorwaarden voor tussentijdse opstroom. De gesprekken met
de al opgestroomde leerlingen (vier) bevestigen dit beeld.

5.4 Concluderend
Op basis van de gesprekken met leerlingen en onderwijsprofessionals blijken (potentiële) tussentijdse opstromers enkele
zaken met elkaar gemeen te hebben. Een deel van deze groep
leerlingen heeft al sinds het primair onderwijs de ambitie om
een hoger onderwijsniveau te bereiken. Onderwijsprofessionals,
en ook enkele leerlingen zelf, opperen dat als het gekregen
schooladvies niet correspondeert met de ambities, dit mogelijk
komt door een disharmonisch profiel: de leerlingen scoren, om
verschillende redenen, niet even goed op alle vakken. Een ander
kenmerk van (potentiële) tussentijdse opstromers is de motivatie om een hoger niveau te behalen. Zij zijn bereid er hard voor te
werken en doen dat ook. De meesten van hen halen hoge cijfers.
Kort gezegd voldoet deze groep leerlingen aan de voorwaarden
die in ieder geval twee van de drie onderwijsinstellingen stellen
aan potentiële opstromers: zij halen goede cijfers, zijn gemotiveerd en beschikken over een goede werkhouding. Het is de
vraag in hoeverre dit te maken heeft met de detectie van excellentie (signalering op basis van behaalde cijfers in de eerste
maanden van een schooljaar). En het roept de vraag op of leerlingen die langer de tijd en/of meer ondersteuning nodig hebben,
voldoende “gezien” worden en genoeg kansen krijgen om hun
onderwijspotentieel via tussentijdse opstroom te benutten.
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6

Conclusies en aanbevelingen

Dit onderzoek begon met een scan van de informatie over
tussentijdse opstroom op de websites van de vo-scholen binnen
de G4 die op dezelfde fysieke locatie zowel onderwijs aanbieden
op vmbo-t- als havoniveau. Dit deel van het onderzoek wijst uit
dat er grote verschillen zijn tussen onderwijsinstellingen voor

6.1 Mogelijke bevorderende factoren
voor gelijke kansen

•

Het is belangrijk dat er ruimte is voor persoonlijke aandacht
van onderwijsprofessionals voor de leerlingen. Dit vergroot

wat betreft de mogelijkheden voor tussentijdse opstroom en de

de kans dat zij meer benaderbaar zijn als hulpbron voor de

voorwaarden die eraan verbonden worden. Dit alles kan bijdra-

leerlingen, dat een goede onderlinge band kan ontstaan,

gen aan ongelijke kansen voor leerlingen. Ook kan de gebrek-

en dat de onderwijsprofessional de leerling beter leert

kige informatie over de voorwaarden bijdragen aan ongelijkheid,

kennen en zijn of haar onderwijspotentie en -ambitie beter

zowel voorafgaand aan de schoolkeuze als daarna. Immers, er

kan inschatten.

zijn ook verschillen in contacten tussen ouders en leerkrachten,
waarin de ontbrekende informatie alsnog zou kunnen worden

•

verstrekt.

Mentoren kunnen een cruciale rol spelen als informatiebron en doorverwijzer door leerlingen te informeren over
de mogelijkheid tot tussentijdse doorstroom, welke voorwaarden daaraan verbonden zijn, maar ook waar leerlin-

Het kwalitatieve deel van het onderzoek had een verdiepend

gen terechtkunnen voor hulp en ondersteuning voor als zij

karakter en beoogde nader te bezien hoe enkele onderwijsinstel-

(nog) niet aan de voorwaarden voldoen.

lingen in het voortgezet onderwijs in de G4 het beleid rondom
tussentijdse opstroom hebben vormgegeven en hoe zij dit in

•

Een overkoepelende visie is nodig van de onderwijsinstelling op het bestrijden van kansenongelijkheid (onder meer

de praktijk uitvoeren. De drie scholen die meewerkten zijn te

bij opstroom), die ook gedragen wordt door de uitvoerende

kenschetsen als ‘goede praktijken’, omdat zij alle drie groten-

onderwijsprofessionals.

deels vaste procedures hebben voor tussentijdse opstroom, een
overkoepelende visie op gelijke kansen hebben ontwikkeld en

•

Beperkingen in het moment van tussentijdse opstroom
zouden moeten worden opgeheven, zodat leerlingen

(voornamelijk) via de mentor communiceren over de mogelijk-

ook in latere leerjaren tussentijds kunnen opstromen.

heden en voorwaarden van tussentijdse opstroom. Het onder-

Dit beperkt leerlingen minder tot een specifiek moment

zoek heeft dus minder zicht geboden op de gang van zaken

om tussentijds te kunnen opstromen en op deze manier

binnen scholen die een minder uitgewerkt beleid hebben ontwik-

hebben ze meer tijd om te kunnen voldoen aan de gestelde

keld. Maar zelfs binnen deze beperkingen kunnen wij een beeld

voorwaarden.

schetsen van mogelijke risico’s voor gelijke kansen. Dit heeft
onder andere te maken met de ruimte voor subjectieve (voor)
waarden als motivatie en werkhouding.

•

Het is belangrijk te investeren in het betrekken van ouders/
verzorgers bij gesprekken over tussentijdse opstroom.
Ouders en verzorgers kunnen meer inzicht geven in de
onderwijs-ambitie en potentie van de leerling en zouden

Onderstaand behandelen wij puntsgewijs mogelijke bevorde-

ook betrokken kunnen worden bij ondersteuning om aan

rende factoren en mogelijke risico’s voor gelijke kansen. Deze

de voorwaarden te kunnen voldoen.

mogelijk bevorderende factoren en mogelijke risico’s zij gebaseerd op zowel de uitkomsten van de scan als de verdiepende
interviews met onderwijsprofessionals en leerlingen.
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6.2 Mogelijke risico’s voor gelijke
kansen

•

•

Aanbevelingen

•

Onderwijsinstellingen informeren in hun openbare infor-

lingen in het voortgezet onderwijs transparant, volledig en

van tussentijdse opstroom. Dit betekent dat leerlingen en

helder communiceren over de procedure van tussentijdse

ouders vooraf minder geïnformeerd zijn bij de keuze voor

opstroom. Bij voorkeur via bronnen die voor iedereen toe-

een onderwijsinstelling in het voortgezet onderwijs. Als

gankelijk zijn, zoals de website of de schoolgids. Hierbij

leerlingen en ouders niet tijdig weten welke voorwaarden

kunnen ontwikkelingen in het primair onderwijs tot voor-

verbonden zijn aan tussentijdse opstroom, dan hebben zij

beeld dienen, waarbij onderwijsinstellingen in hun school-

ook minder tijd om daar gedurende de opleiding aan te

gids de procedure rondom het schooladvies moeten

werken en op in te spelen.

(gaan) vastleggen.5

Onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs hebben

•

verschillende soorten brugklassen (van smal tot breed) en

dat er mogelijk signalen zijn van ongelijke kansen rondom
het proces van tussentijdse opstroom op het voortgezet

verschillen werken kansenongelijkheid in de hand.

onderwijs. Om deze signalen te toetsen binnen een groter

Naast objectieve voorwaarden (bijvoorbeeld een cijfer-

speelveld (zie beperkingen van het onderzoek) is vervolg-

gemiddelde) spelen ook subjectieve voorwaarden (moti-

onderzoek noodzakelijk. Idealiter denken wij hier aan lan-

vatie, werkhouding en in zekere zin ook de gunfactor van

delijk onderzoek om een breder beeld te krijgen van hoe

de mentor en docenten) een rol bij de beslissing tot tus-

onderwijsinstellingen tussentijdse opstroom vormgeven

sentijdse opstroom. De mogelijkheid om af te wijken van

(beleid) en uitvoeren (praktijk).

•

lingen: leerlingen krijgen ook een kans als ze niet voldoen
aan het cijfergemiddelde. Tegelijkertijd bestaat er een

Daarnaast pleiten wij op basis van de huidige bevindingen
voor een uniforme procedure voor tussentijdse opstroom

risico dat bepaalde individuele of groepen leerlingen die

voor alle onderwijsinstellingen, waarbij subjectiviteit een

kans niet krijgen.

zo klein mogelijke rol speelt en de procedure zo veel

De onderwijsinstellingen die aangaven een cijfergemid-

mogelijk wordt geobjectiveerd. Meer (goede) voorbeelden

delde als voorwaarde voor tussentijdse opstroom te

uit de praktijk kunnen hier mogelijk aanknopingspunten

hanteren, kijken hiervoor in eerste instantie naar de cijfers

voor aanleveren.

van leerlingen in de eerste maanden van het eerste school-

•

jaar. Het risico hierbij is dat vooral excellente leerlingen
aangedragen worden voor tussentijdse opstroom. Leerlin-

•

Op basis van dit verkennende onderzoek stellen wij vast

schillende voorwaarden voor tussentijdse opstroom. Deze

objectieve voorwaarden kan positief uitpakken voor leer-

•

field te creëren, pleiten wij ervoor dat alle onderwijsinstel-

matievoorziening weinig en onvolledig over de procedure

hanteren verschillende momenten van opstroom en ver-

•

Om op het gebied van informatie een equal level playing

Ook is een verkenning gewenst welke aanknopingspunten
er binnen landelijke wet- en regelgeving zijn voor objecti-

gen die wat meer tijd en/of ondersteuning nodig hebben

vering en centralisering van de procedure van tussentijdse

komen minder snel in beeld.

opstroom. Het gaat bijvoorbeeld om het doorstroomrecht

De mentor speelt een grote rol in de gehele procedure van

omtrent stapelen in het voortgezet onderwijs. Raadzaam

tussentijdse opstroom. De mentor moet signaleren, infor-

is ook om hierbij te kijken naar de beoordelingskaders van

meren, ondersteunen en vaak ook een beslissing nemen.

de Onderwijsinspectie. Binnen dit onderzoek geven enkele

Dit vraagt veel van de professionele capaciteiten van de

onderwijsprofessionals aan de indicatoren als demotive-

mentor, ook in relatie tot gelijke kansen. Hij/zij moet ervoor

rend te ervaren, wat mogelijk leidt tot risicomijdend gedrag

zorgen dat elke leerling over dezelfde informatie en onder-

bij tussentijdse opstroom.

steuning kan beschikken. Daarnaast werd al eerder duidelijk dat subjectieve oordelen een rol kunnen spelen bij de
besluitvorming. Dit vraagt van de mentor de competentie
om voldoende zicht te hebben op de motivatie en werkhouding van een leerling. Ook zijn er signalen dat wanneer
de band tussen mentor en leerling goed is, een leerling
meer kans heeft om te kunnen opstromen.

Gelijke kansen bij tussentijds opstromen in het voorgezet onderwijs?
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