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OPINIE OVERGANG NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS 

De sorteermachine bij de 
overgang naar bet voortgezet 
onderwijs piept en kraakt 
aan alle kanten 

De huidige sorteermachine bij de overgang naar het 
voortgezet onderwijs moet bij het grofvuil, betoogt 
onderwijswetenschapper Louise Elffers. 

Louise Elffers 17 februari 2019, 17:10 

Leerlingen van groep 8 zijn bezig met de Cito-toets. Beeld Marcel van den Bergh/ de 
Volkskrant 

De coalitie wil dat de eindtoets weer direct meetelt bij het 

schooladvies. Een begrijpelijke wens. Het schooladvies is bepalend 

voor de schoolloopbaan van leerlingen en voor de 

rendementsbepaling in het voortgezet onderwijs. Er wordt dan 

ook van alle kanten druk uitgeoefend op de totstandkoming van 

het advies. Waar leerlingen en ouders koersen op een 

optimistische inschatting van het niveau, sturen VO-scholen aan 

op een conservatieve inschatting. Als leerlingen afzakken naar een 

lager niveau dan de basisschool adviseerde, levert dit een VO

school strafpunten op in de rendementsberekening van de 

Onderwijsinspectie. Er wordt hierdoor risicomijdend geadviseerd, 

waarbij hogeropgeleide ouders er vaker in slagen toch nog een 

hoger advies los te peuteren. 

De ruimte voor scholen en leraren om eigen afwegingen te maken 

bij het formuleren van het schooladvies, resulteert in aanzienlijke 

verschillen in de advisering. Het niveau-advies voor leerlingen 

met hetzelfde prestatieniveau verschilt naar gelang de regio, de 

school en de leraar die het advies geeft. Bovendien zijn structurele 

verschillen zichtbaar in de advisering naar gelang het ouderlijk 

opleidingsniveau, etniciteit en de samenstelling van een klas. 

Leerlingen met hetzelfde prestatieniveau krijgen hierdoor niet 

vanzelfsprekend toegang tot hetzelfde voortgezet onderwijs. 

De Volkskrant Avond 

Elke dag rond 20.30 alvast een blik in de krant van morgen, de belangrijkste 
gebeurtenissen van de afgelopen dag, het gesprek van de dag en Iv-tips. 
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Te hoge drempels 

Zolang het niveau-advies een bepalende rol speelt in het verdere 

verloop van de schoolloopbaan, zijn zulke verschillen 
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