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Proloog 

 

“Wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed” (Merton, 1968). 

 

“U heeft een prima baan, verdient bovenmodaal, vond Boyhood een prachtige film, 

kijkt iedere avond braaf De Wereld Draait Door en Pauw, schuift uw kind af en toe 

een column van Youp van ’t Hek toe én staat op zaterdagmorgen met andere ouders 

langs de lijn van het voetbal- of hockeyveld. De verwachting is dat uw kind, net als u, 

vwo gaat doen, of het gymnasium, om vervolgens naar de universiteit te gaan. 

Maar dan blijkt uit de Citotoets dat uw kind na groep acht het beste naar het vmbo 

kan. Wat nu? 

U ziet de dromen van uw kind (of toch die van u?) in rook opgaan. U kent het vmbo 

van televisie en alleen in combinatie met het woord ‘incident’. Het eerste papiertje dat 

uw kind haalt zal een strafblad zijn. U zult bij het examenfeest geen sushi en 

prosecco, maar donuts en baco serveren. Het vmbo, waar leerlingen geen 

geodriehoek, maar een steekwapen in hun etui meedragen, waar ‘Hoe overleef ik 

mijn eerste zwangerschap’ bovenaan de boekenlijst staat. Daar moet uw kind nu 

heen, als hij al langs de detectiepoortjes komt. 

De kans is groot dat u het hier niet bij laat zitten. U schrijft een e-mail aan de juf, die 

u niet ondertekent met voor- en achternaam, maar met uw titel en uw achternaam. 

Drs. Hoogendoorn, Ir. Van der Plas of Prof. dr. Kelder. Op de eerstvolgende 

ouderavond trekt u een colbertje aan en steekt u een visitekaartje in uw binnenzak. 

Aan het eind van het vijfminutengesprek, dat nu al twintig minuten duurt, zwicht de 

juf: uw kind krijgt, ondanks de tegenvallende Citoscore, een havoadvies. 

 

U haalt opgelucht adem” (Visser, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Een gefingeerd, maar realistisch voorbeeld naar aanleiding van de onderzoeksconclusie dat 

leerlingen van hoogopgeleide ouders een hoger basisschooladvies krijgen dan vergelijkbare 

leerlingen van laagopgeleide ouders (Inspectie van Onderwijs, 2015).  
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Samenvatting 

“Als je voor een dubbeltje geboren bent,……………….” (Louis Davids, 1980). 

Theo Thijsen verafschuwde in 1921 het beleid om kinderen van ouders die in de “steun” 

liepen gratis klompen te geven. Dit houten brandmerk maakte volgens hem namelijk al op 

heel jonge leeftijd duidelijk wat je van het leven mocht verwachten. En vooral wat niet.  

 Deze regeling mag dan heden ten dagen niet meer van kracht zijn, maar volgens 

onderzoeken van de Onderwijsinspectie en Korthals maakt het anno 2017, wanneer we 

kijken naar onderwijskansen, wel degelijk uit waar je wieg staat en in welk milieu je opgroeit. 

Deze rapporten concluderen dat niet iedere leerling in Nederland dezelfde onderwijskansen 

krijgt. Deze kansenongelijkheid wordt onder andere zichtbaar tijdens een van de meest 

invloedrijke momenten in de schoolloopbaan van een leerling: het basisschooladvies. Het 

houten brandmerk uit de 19e eeuw is dan wellicht minder zichtbaar, maar, zij het in een 

andere vorm, nog steeds aanwezig.       

 Wanneer we uit gaan van een meritocratisch onderwijsideaal, wordt dit advies 

uitsluitend gebaseerd op persoonlijke verdiensten als prestaties, inzet en talent en spelen 

ascriptieve kenmerken als afkomst, geslacht of milieu geen rol bij de totstandkoming hiervan. 

Om dit te realiseren en de kansengelijkheid te vergroten, is in 2014 het veranderd 

toetsbesluit ingevoerd, waarbij niet de eindtoets, maar het advies van de school leidend is 

voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. In geld uitgedrukt zou deze regeling 

leerlingen, die een dubbeltje zijn op het moment van instromen in het onderwijs, de kans 

bieden om het onderwijs als kwartje te verlaten.      

 Echter constateert de opdrachtgever van dit onderzoek, LMC voortgezet onderwijs, 

dat deze regeling in de praktijk zorgt voor niet passende adviezen. Hierbij ontvangt de 

leerling een lager of hoger advies dan aannemelijk is op basis van de behaalde 

eindtoetsscore met een hoog percentage op- en afstroomleerlingen in het voortgezet 

onderwijs als mogelijk gevolg (v.Pelt, 2016).      

 Om inzichtelijk te maken op basis van welke factoren deze adviezen tot stand komen 

en welke correlatie er aanwezig is tussen een niet passend advies en de mate van op- en 

afstroom in het voortgezet onderwijs, staat binnen dit onderzoek de volgende vraag centraal: 

“Wat is de relatie tussen het schooladvies, de eindtoets en de uiteindelijke prestaties in het 

voortgezet onderwijs bij leerlingen in de onderbouw van LMC Zuiderpark”? 

Om te komen tot beantwoording van deze vraag, is gebruikt gemaakt van zowel 

kwantitatieve- als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Het kwantitatieve deel is uitgevoerd 

aan de hand van data analyse in het leerlingvolgsysteem Magister betreffende leerlingen van 

LMC Zuiderpark en het statistische computerprogramma SPSS. Bij het kwalitatieve 

onderzoeksdeel is gebruikt gemaakt van literatuurstudie alsmede semi-gestructureerde 

interviews. Tijdens deze interviews dienden intern begeleiders van de basisschool, leerlingen 

van LMC Zuiderpark en de ouders van deze leerlingen als respondent en is gebruik gemaakt 

van vignetten.           

 Aan de hand van de afgenomen interviews, de data analyse alsmede de 

literatuurstudie kan, als antwoord op de hoofdvraag, geconcludeerd worden dat intern 

begeleiders (ib’ers) de gegeven adviezen over het algemeen baseren op meritocratische 

waarden, waarbij ascriptieve factoren een bescheiden rol spelen. Zo komen de meeste 

adviezen tot stand op basis van aanwezig menselijk kapitaal als prestaties, capaciteiten en 

talent, waarbij hoofdzakelijk behaalde resultaten binnen het leergebied begrijpend lezen en 

in mindere mate rekenen van belang zijn.  
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Menselijk kapitaal als gedrag, inzet en werkethos zijn niet doorslaggevend en spelen pas 

een rol wanneer men, op basis van de resultaten en capaciteiten, twijfelt over het te geven 

niveauadvies. De mate van aanwezigheid van sociaal, cultureel, linguïstisch en economisch 

kapitaal speelt niet direct een rol bij de totstandkoming van het niveauadvies. Deze kapitalen 

zijn geen garantie voor een hoger advies, maar dragen in zijn algemeenheid wel bij tot 

betere prestaties in het onderwijs en dus indirect tot een hogere advisering.   

 De rol van ouders tijdens de totstandkoming van het advies is tweeledig. Zo kan dit 

aanwezige sociale kapitaal doormiddel van verschillende soorten druk invloed trachten uit te 

oefenen op de hoogte van het advies, waarbij druk door woorden de meest voorkomende 

vorm is. Deze ervaren, en sinds 2014 toenemende, druk varieert van verbale agressie 

jegens docenten tot het pogen tot omkopen van ib’ers. Anderzijds wordt ook de invloed van 

symbolisch kapitaal bij de totstandkoming van het advies niet ontkend. Ondanks factoren als 

opleidingsniveau en status van ouders niet bewust worden ingezet om het advies op te 

stellen, speelt dit, onbewust wellicht mee.        

 De gegeven adviezen correleren in bijna de helft van de gevallen niet met de 

behaalde eindtoetsscore, waarbij vooral leerlingen welke de kaderberoepsgerichte leerweg 

volgen vaak zijn onder- of overgeadviseerd. Dit onderwijsniveau blijkt voor basisscholen 

lastig in te schatten, gezien het hoge percentage leerlingen (43 procent) dat in het tweede 

leerjaar op een ander niveau onderwijs volgt. Deze op- en afstroomleerlingen zijn over het 

algemeen jongens. Meisjes zijn gevoeliger voor de self fulfilling phrophecy en passen zich, 

zowel bij onder- als overadvisering, opvallend vaak aan het niveau van de klas aan, 

waardoor ze in mindere mate op- of afstromen. Ondanks bovenstaande conclusie blijkt het 

basisschooladvies een grotere samenhang te hebben met het niveau in leerjaar twee dan de 

behaalde eindtoetsscore.          
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1.   Inleiding en context van het onderzoek 

Kortgeleden las ik op aanraden van een collega De gelukkige klas van Theo Thijssen, een 

dagboek van een basisschooldocent uit een Amsterdamse achterstandswijk. Een van de 

meest ontroerende passages in het boek vind ik wanneer meester Staal, de docent in 

kwestie, een lijst moet maken van leerlingen die in aanmerking komen voor extra lessen 

Frans, Engels of Duits. Deze beslissing valt hem erg zwaar, omdat hij beseft dat zijn keuze 

bepalend is voor de toekomst van deze leerlingen. Want zonder deze extra taallessen is de 

weg naar de hbs, het huidige atheneum, voor deze kinderen afgesloten. En waar Staals’ 

collega’s er per definitie al van uitgaan dat de hbs voor deze leerlingen toch onhaalbaar is wil 

hij het liefst alle leerlingen uit zijn klas de kans geven.      

 Het boek van Thijssen is bijna een eeuw geleden geschreven. Maar wie het rapport 

van Korthals (2015) en het recent gepubliceerde rapport van de onderwijsinspectie (2016) 

leest, kan niet anders dan concluderen dat kansenongelijkheid in het onderwijs nog steeds 

de orde van de dag is. Volgens eerdergenoemde rapporten is deze ongelijkheid zichtbaar 

tijdens een van de meest bepalende transitiemomenten in de schoolloopbaan van een 

leerling: het basisschooladvies.         

 De hoofdvraag van dit onderzoek richt zich op de relatie tussen het advies, de 

eindtoets en de onderwijsresultaten in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. 

Hierbij is gekeken naar de mate van onder- en overadvisering, in welke mate leerlingen op 

het verwachte niveau presteren, welke factoren een rol spelen bij de totstandkoming van het 

advies en op welke manier ouders het advies (trachten te) beïnvloeden. 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Een van de onderwijsdoelen van LMC is om elke leerling de opleiding met succes te laten 

afronden zonder vertraging of afstroming. “Het voorkomen van uitval blijft voortdurend een 

aandachtspunt” (lmc-vo.nl). Uit eerder, door de onderzoeker afgerond onderzoek in opdracht 

van de masteropeiding Pedagogiek, blijkt echter dat op LMC Palmentuin, een van de 

vestigingen van LMC, wel degelijk sprake is van een hoog afstroompercentage (33 procent) 

ten opzichte van het landelijk gemiddelde (28 procent). Nadine de Boer 

(afstudeerbegeleider) geeft aan dat deze negatieve trend herkenbaar is binnen meerdere 

LMC-scholen.           

 Dit grote afstroompercentage is volgens de zorgcoördinator en de teamleiders 

onderbouw van LMC Zuiderpark wellicht te verklaren vanwege het feit dat de helft van de 

leerlingen in het eerste leerjaar van schooljaar 2015-2016 een advies heeft gekregen dat niet 

correleert aan de op de basisschool geleverde prestaties. Deze niet passende advisering 

heeft als mogelijke consequentie afstroom naar een lager onderwijsniveau of 

onderpresteren. Een hoog afstroompercentage van leerlingen naar een lager 

onderwijsniveau is een ongewenst verschijnsel voor zowel de school als desbetreffende 

leerlingen.           

 Deze trend in het geven van niet passende adviezen en de gevolgen hiervan, komen 

tot uitdrukking in een eerste landelijke evaluatie van het toetsbesluit. Hierin wordt 

geconcludeerd dat 63 procent van de scholen voor voortgezet onderwijs de kwaliteit van het 

basisschooladvies als grootste knelpunt ervaart binnen het toetsbesluit (Oomens, Scholten 

en Luyten, 2017). Er wordt binnen het voortgezet onderwijs een vraagteken geplaatst bij de 

gegeven adviezen en indirect getwijfeld aan de professionaliteit van de docenten in het 

primair onderwijs. Overigens is slechts 8 procent van de basisscholen het eens met deze in 

het voortgezet onderwijs gestelde twijfel.    
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Het hoge percentage leerlingen van LMC Zuiderpark dat een niet passend advies heeft 

gekregen, het hoge afstroompercentage op LMC scholen, de kritiek op de advisering in het 

primair onderwijs en de uitkomsten van het inspectierapport betreffende onderwijskansen, 

vormen aanleiding voor dit onderzoek.  

1.2 Doelstelling van het onderzoek 

Een passend advies voor leerlingen vraagt om goede adviesprocedures op scholen, zodat 

zoveel mogelijk leerlingen op de juiste plek terecht komen. Inzicht in het ontstaan van deze 

adviezen en de gevolgen hiervan, zullen naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een 

verbeterde advisering, met als logisch gevolg dat leerlingen grotere kans hebben om direct 

op de juiste plaats in het onderwijssysteem te worden geplaatst. Door passende plaatsing 

kan de kans op afstroom mogelijk worden gereduceerd.      

 In het kwantitatieve deel van het onderzoek is gekeken naar de mate van op- en 

afstroom in relatie tot het gegeven advies, terwijl het kwalitatieve onderzoeksdeel zich heeft 

gericht op de factoren welke een rol spelen bij de totstandkoming van de adviezen. 

 Het kwalitatieve onderzoeksdeel geeft het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om 

inzichtelijk te krijgen waarop adviezen worden gebaseerd en welk proces er vooraf gaat aan 

advisering, waardoor men meer begrip op zal brengen voor de professionals in het primair 

onderwijs en de complexiteit van advisering. Bovendien kan het voortgezet onderwijs, met 

behulp van de uitkomsten van het onderzoek, kritisch kijken naar het eigen functioneren, 

waarbij het streven om het maximale uit de leerling te halen centraal staat.   

 Het primair onderwijs zou zich naar aanleiding van het onderzoek kunnen bezinnen 

op een eventuele relatie tussen de factoren waarop het advies gebaseerd is (kwalitatieve 

deel) en de eventuele gevolgen ervan (kwantitatieve deel).   

 Middels dit onderzoek hoopt de onderzoeker te komen tot aanbevelingen voor het 

primair- en het voortgezet onderwijs om gezamenlijk te komen tot optimalisering van het 

adviseringsproces, waarbij steeds meer leerlingen een passend onderwijsniveau volgen en 

afstroom in het voortgezet onderwijs kan worden gereduceerd.    

 Het is niet de doelstelling van de onderzoeker om zich te mengen in de politieke 

discussie omtrent het al dan niet afnemen van een eindtoets, dan wel basisscholen te 

beoordelen op de gegeven adviezen voortgezet onderwijs. 

1.3 De opdrachtgever van het onderzoek 

De opdrachtgever van dit onderzoek is Linker Maasoever Combinatie (LMC). LMC 

Voortgezet Onderwijs is een stichting voor interconfessioneel en algemeen bijzonder 

voortgezet onderwijs met ruim 8.000 leerlingen en meer dan 1.000 personeelsleden en voert, 

sinds 1 januari 1999, het bevoegd gezag over 24 vestigingen in Rotterdam en een vestiging 

in Spijkenisse. Binnen deze vestigingen zijn alle onderwijsniveaus vertegenwoordigd: van 

praktijkonderwijs tot en met vwo.         

 Het onderzoek heeft plaatsgevonden op de vestiging Zuiderpark. LMC Zuiderpark is 

een school met 438 leerlingen, verdeeld over de sectoren techniek, zorg en welzijn en 

economie en de onderwijsniveaus basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte 

leerweg, gemengde leerweg en de theoretische leerweg.    

 Gegeven het feit dat het onderzoek, behoudens voor het voortgezet onderwijs, ook 

voor het primair onderwijs en de samenwerking tussen beide onderwijstypen van grote 

waarde kan zijn, is er voor gekozen Fokor te betrekken bij het onderzoek.   
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Fokor is de vereniging van samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal)primair- en 

(speciaal)voortgezet onderwijs in Rotterdam. Alle 38 schoolbesturen met een of meer 

scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij deze vereniging aangesloten. Een deel van de 

schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid 

van Fokor.            

 De betrokkenheid van Fokor beperkt zich tot het publiceren en verspreiden van het 

uiteindelijke onderzoeksverslag onder de leden van de vereniging. 

1.4 Landelijke context 

“Is de school een sorteermachine?” (Terwel, 2006). 

Ieder jaar maken ongeveer 190.000 leerlingen de overstap van primair onderwijs naar 

voortgezet onderwijs. Deze overgang is voor leerlingen waarschijnlijk het meest bepalende 

transitiemoment in hun schoolloopbaan (Driessen, 2011). Om dit transitiemoment om te 

zetten in een goed advies, moet de basisschool een adequate inschatting maken van de 

(on)mogelijkheden van de leerling in het voortgezet onderwijs. De keuze voor een type 

voortgezet onderwijs bepaalt in belangrijke mate het uiteindelijk te realiseren 

onderwijsniveau en daarmee de beroepsmogelijkheden en maatschappelijke kansen van de 

individuele leerling (Bosker, 1990). Gegeven het feit dat stapelen, omwegen en 

tweedekansonderwijs door allerlei maatregelen steeds meer worden ontmoedigd door de 

overheid, is het zaak voor het primair onderwijs om direct een keuze te maken die vanuit 

leerlingperspectief de beste kansen garandeert. Deze keuze vertaalt zich voor iedere 

individuele leerling in het door de basisschool afgegeven bindende advies voortgezet 

onderwijs.          

 Behalve voor leerlingen is deze keuze ook voor de adviserende en de ontvangende 

scholen cruciaal. Voor de basisschool is het van belang zoveel mogelijk kinderen naar een 

zo hoog mogelijk onderwijsniveau door te laten stromen. Deze scholen worden door media, 

en onderwijsinspectie afgerekend op tegenvallende prestaties en adviezen, waardoor het 

voortbestaan van een school indirect samenhangt met het uitstroomniveau van hun 

leerlingen. Anderzijds zitten scholen in het voortgezet onderwijs niet te wachten op leerlingen 

die afstromen naar een lager niveau. Een discrepantie tussen het gegeven 

basisschooladvies en de uiteindelijke positie van de leerling in het derde leerjaar van het 

voortgezet onderwijs, levert de school een aantekening op bij de onderwijsinspectie en kan 

op termijn het predicaat “zwakke school” opleveren met alle daaruit voortvloeiende 

consequenties.           

 In de kamerbrief “gelijke kansen” van het OCW, wordt het onopgemerkt blijven van 

talenten van kinderen, waardoor het potentieel van jongeren niet ten volle wordt benut, als 

onacceptabel bestempeld (OCW, 2016). Iedereen moet zijn kansen kunnen grijpen en zijn 

talenten kunnen ontwikkelen. Volgens Werfhorst is deze kansengelijkheid een van de 

doelstellingen van het onderwijs welke vaak gezien wordt als de meritocratische 

onderwijsgedachte (Werfhorst, 2015).    

Schooladvies, toetsing en de meritocratische gedachte 

In Nederland wordt breed onderschreven dat onderwijs idealiter meritocratisch moet zijn. 

Dus dat het onderwijs zo zou moeten zijn ingericht, dat schoolsucces van de individuele 

leerling alleen afhangt van zijn of haar verdiensten (inzet, prestaties en aanleg) en niet van 

zijn of haar achtergrond (Werfhorst, 2015). Binnen een onderwijsstelsel dat volledig voldoet 

aan dit meritocratisch ideaal, leveren leerlingen met gelijke aanleg en inzet gelijke prestaties 

met als logisch gevolg een parallel lopende schoolloopbaan in termen van efficiëntie (duur 

van de loopbaan) en rendement (behaalde cijfers en diploma) (Meijnen, 2004).   
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Deze meritocratische doelstelling van het onderwijs staat al decennia lang op de politieke 

agenda en de overheid voert sinds de jaren zeventig een onderwijskansenbeleid uit, zij het 

onder wisselende namen, waarbij het structureel gaat over gelijkheid van onderwijskansen. 

Een maatregel ter voorkoming van kansenongelijkheid was de in 1970 ingevoerde centrale 

eindtoets in het primair onderwijs om veronderstelde subjectiviteit omtrent de gegeven 

adviezen weg te nemen en een objectief meetinstrument te creëren, waarbij alle leerlingen in 

Nederland lineair met elkaar konden worden vergeleken. Deze verandering in de regelgeving 

omtrent advisering vanuit het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, verlegde het 

zwaartepunt van de advisering van de verantwoordelijke onderwijsprofessionals op de 

basisschool, naar de behaalde score op de afgelegde eindtoets.     

 Kritiek op deze maatregel richtte zich voornamelijk op het eenmalige karakter van de 

eindtoets (momentopname) en het hoge cognitieve gehalte hiervan (inzet en werkhouding 

worden niet getoetst) (Onderwijsraad, 2013). Bovendien kan, doormiddel van (herhaaldelijk) 

oefenen van de eindtoets, de betrouwbaarheid van de toets score en het daarbij behorende 

afgegeven niveauadvies voor het voortgezet onderwijs in twijfel worden getrokken.  

 Om deze negatieve aspecten van de eindtoets te beperken en tevens 

kansengelijkheid te vergroten is in 2014 het veranderd toetsbesluit primair onderwijs (PO-

raad, 2014) ingevoerd. Dit toetsbesluit verplicht iedere basisschool een eindtoets1 af te 

nemen als tweede gegeven naast het al eerder afgegeven voorlopig schooladvies. Mocht uit 

de afgenomen eindtoets blijken dat het door de basisschool afgegeven advies lager is dan 

het advies voortkomend uit de eindtoets, wordt de advisering heroverwogen en eventueel 

naar boven bijgesteld in het eindadvies.       

 Daarmee vormt de eindtoets de bevestiging van het schooladvies dan wel de 

aanleiding om dit advies in een later stadium te heroverwegen. In schooljaar 2015-2016 

behaalden 62.000 leerlingen in Nederland een hogere eindtoetsscore dan het afgegeven 

advies, in ‘slechts’ 15 procent (12.729 leerlingen) van de gevallen werd vervolgens het 

eerder gegeven advies naar boven bijgesteld (Inspectie van het Onderwijs, 2016). Overigens 

geldt deze regeling niet wanneer een leerling een lagere eindscore behaalt dan het gegeven 

advies. Met dit veranderd toetsbesluit ligt de verantwoordelijkheid van de advisering, net als 

voor 1970, weer bij de binnen de basisschool verantwoordelijke professionals met als enige 

verandering dat er een alternatief ‘objectief’ gegeven (eindtoets score) beschikbaar is ter 

bepaling van het definitieve niveauadvies. Ondanks het geringe aantal opgewaardeerde 

adviezen is de onderwijsinspectie van mening dat het schrappen van dit objectieve gegeven 

ten koste zal gaan van leerlingen waarvan in het onderwijs het minste wordt verwacht 

(Onderwijsinspectie, 2017).          

 Paradoxaal genoeg constateert men in twee recent uitgevoerde onderzoeken 

(Korthals, 2015, Inspectie van Onderwijs, 2016) dat er na invoering van eerdergenoemde 

regelwijziging omtrent de advisering, met als doel kansenongelijkheid reduceren, kinderen 

meer dan ooit profiteren van het opleidingsniveau van hun ouders. Zo krijgen kinderen met 

laagopgeleide ouders twee keer zo vaak een vmbo advies als vergelijkbare kinderen van 

hoogopgeleide ouders (zie afbeelding 1: adviesongelijkheid) en hebben kinderen met 

hoogopgeleide ouders een 3,6 keer grotere kans om een hoger advies te krijgen dan 

leerlingen met lager opgeleide ouders (Korthals, 2015). Bovendien hadden de adviezen, 

welke door de basisschool naar aanleiding van de eindtoetsscore zijn verhoogd, 

voornamelijk betrekking op de adviezen van kinderen van hoogopgeleide ouders 

(Onderwijsinspectie, 2017).  

 

                                                           
1 Vanaf 2017 hebben scholen de keuze uit zes, door de minister toegelaten, eindtoetsen: Centrale Eindtoets 
(Cito), Route 8, IEP Eindtoets, Dia-eindtoets, CESAN Eindtoets en de AMN Eindtoets. 
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        Afbeelding 1: adviesongelijkheid 

Dat deze onderzoeksuitkomsten niet revolutionair zijn binnen de onderwijsgeschiedenis, 

blijkt uit onderzoek dat plaatsvond in de jaren 60 en 70. Zo deed Van Heek in 1968 al 

onderzoek naar onbenut talent. Doelend op potentieel talent dat niet benut werd vanwege 

het gebrek aan onderwijskansen voor bepaalde groepen leerlingen (van Heek, 1968). 

Kemenade en Kropman concludeerden in 1972 dat het advies van de leerkracht in het 

voordeel van leerlingen uit de hogere klasse was en dat zo het verborgen talent werd 

onderschat. Wat aan eerder gerefereerde data wel uniek is, is dat deze zijn verzameld na 

invoering van het veranderd toetsbesluit, met als doelstelling de kansenongelijkheid te 

reduceren. Het ministerie van OCW geeft in een reactie op beide rapporten betreffende 

onderwijskansen, dat ze de ontwikkeling sterk in de gaten zal houden en kritisch zal kijken 

naar volgorde en belang van de eindtoets voor het schooladvies en daaropvolgende 

plaatsing (Bussemaker, 2016).         

 In een recent verschenen schrijven, opgesteld door de vo-raad en gericht aan de 

Kamercommissie Onderwijs betreffende onderwijskansen, wordt gepleit voor een aantal 

aanpassingen binnen het huidige beleid om de kansenongelijkheid te verkleinen2. Opvallend 

hierin is dat men pleit het basisschooladvies te veranderen in een onderbouwadvies. 

Hetgeen inhoudt dat het gegeven basisschooladvies iets zegt over het startniveau van de 

leerling in het voortgezet onderwijs en niet het eindniveau. Het schooladvies zou in deze 

situatie na de onderbouw periode voor iedere leerling herzien en waar nodig aangepast 

moeten worden (VO-raad, 2017).       

 Hieruit blijkt dat de ontwikkelingen rond de advisering niet los kunnen worden gezien 

van de onderliggende meritocratische onderwijsgedachte. Binnen het theoretisch kader van 

dit onderzoek wordt deze meritocratische gedachte verder uiteengezet, waarbij ook de 

aanwezige kritiek besproken zal worden. 

 

                                                           
2https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/278/original/20170125BriefVO-
raadoverKansengelijkheidvoornota-overleg.pdf?1485341738  
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1.5  Stedelijke context 

“Zo’n 10 tot 30 procent van de Rotterdamse scholieren is dit schooljaar begonnen op een 

niveau waarvoor ze niet aan de eisen voldoen” (Fokor, 2015).  

Wanneer we cijfers van het CBS betreffende het inkomstenniveau van inwoners van 

Rotterdam bekijken, kunnen we concluderen dat 47,6 procent van de Rotterdammers 

behoort tot een huishouden met een laag3 inkomen, een wezenlijk verschil met het landelijke 

percentage van 36 procent. Als oorzaak van dit percentage kan worden gewezen naar het 

relatief hoge percentage, 42 procent, laagopgeleide Rotterdammers tegen 34 procent 

landelijk bezien (CBS, 2014). Wanneer we bovenstaande cijfers relateren aan de uitkomsten 

van de rapporten betreffende onderwijskansen van leerlingen met laagopgeleide ouders en 

leerlingen met financieel minder daadkrachtige ouders kunnen we met voorzichtigheid 

aannemen dat er veel Rotterdamse leerlingen een advies krijgen wat geen recht doet aan de 

mogelijkheden.          

 Uit het rapport van de inspectie kan tevens worden opgemaakt dat het uitmaakt waar 

je wieg staat. Die wieg kan volgens de onderwijsinspectie beter niet staan in de Rotterdamse 

wijk IJsselmonde, hier kreeg een op de vijf leerlingen met een havo eindtoetsscore in 

schooljaar 2014/2015 een lager advies van de basisschool. Ter illustratie van dit 

demografische verschijnsel: in de wijk Hillegersberg-Schiebroek, eveneens een Rotterdamse 

wijk, maar met een hogere sociaal- economische status, kreeg slechts een op de 25 

leerlingen een lager advies dan de behaalde havo eindtoetsscore (zie afbeelding 2: gegeven 

adviezen in Rotterdam). 

 

       

Afbeelding 2: gegeven adviezen in Rotterdam 

                                                           
3 De 40% huishoudens in Nederland met het laagst gestandaardiseerd besteedbaar inkomen 
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Een rondgang langs middelbare scholen in Rotterdam laat zien dat de afgegeven adviezen 

sterk afwijken van verwachte adviezen op basis van geleverde prestaties in het primair 

onderwijs. Zo zit een op de vier eersteklas leerlingen van de Hugo de Groot school op een te 

hoog onderwijsniveau bezien vanuit hun prestaties. Hetzelfde geldt voor de Gereformeerde 

Scholengemeenschap Randstad (GSR) waar 15 van de 25 leerlingen, uitgaande van hun 

prestaties, te hoog zijn geadviseerd (AD, 2015).       

 Ten gevolge van deze niet passende advisering ontstaat de situatie dat vergelijkbare 

Rotterdamse leerlingen met een eindtoetsscore van 540, welke correleert met het advies 

havo, een advies ontvangen variërend van vmbo tot vwo (zie afbeelding 3: brugklas en 

eindtoetsscore).          

 Deze cijfers staan in schril contrast met het grootstedelijke Rotterdamse beleidsplan 

‘Leren Loont! 2015-2018’. Volgens dit plan kunnen alle kinderen rekenen op een passende 

plek binnen het onderwijs, waar ze in staat zijn zich optimaal te ontwikkelen en hun talenten 

zo goed mogelijk te benutten (Leren loont, 2015).       

 Om de kinderen van Rotterdamse basisscholen, jaarlijks zo’n 6.000, direct op de 

goede school en het juiste niveau te plaatsen, maakt het primair onderwijs gebruik van de 

Rotterdamse plaatsingswijzer4. Deze is in 2014 door FOKOR opgesteld als reactie op 

landelijke veranderingen rondom de adviesprocedure en de aanmelding van leerlingen op 

het voortgezet onderwijs. De plaatsingswijzer is opgesteld met twee doelen: enerzijds een 

gelijke kans voor iedere leerling om op de school van de eerste voorkeur aangenomen te 

worden, onder voorwaarde dat het om een passend niveau gaat. Anderzijds moet hij 

zorgdragen voor een hoge kwaliteit van advisering en een transparante plaatsingsprocedure. 
                                                                        

                                                           
4 Voor verdere informatie omtrent de Rotterdamse plaatsingswijzer zie: https://fokor.nl/programmas/ 
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                                                                                afbeelding 3: brugklas en eindtoetsscore in Rotterdam 

1.6 Organisatie context 

“Optimale verzilvering van leerling capaciteiten binnen een passende omgeving is een 

belangrijk speerpunt binnen onze visie” (LMC, 2017).  

LMC Zuiderpark bevindt zich in de wijk Vreewijk. In schooljaar 2015-2016 zaten er 145 

leerlingen in het eerste leerjaar. Deze leerlingen waren voornamelijk woonachtig en volgden 

onderwijs op basisscholen in Rotterdamse wijken met een lage tot zeer lage 

sociaaleconomische status: Bloemhof, Feijenoord, Hillesluis, Vreewijk en Lombardijen (zie 

bijlage 1: sociaaleconomische status Rotterdamse wijken).  
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2  Theoretisch kader 

Conform de in hoofdstuk 1.2 opgestelde doelstelling, zal binnen het theoretisch kader 

ingegaan worden op twee hoofdthema’s: factoren die het advies beïnvloeden en gevolgen 

van het gegeven advies. Een aantal theorieën waarmee het ontstaan van niet passende 

advisering eventueel kan worden verklaard, is de kapitalentheorie (Bourdieu, 1979, 

Coleman, 1990), het frog-pond effect (Guldemond, 1984), druk van ouders (Korthals, 2015), 

en de self fulfilling phrophecy theorie. Deze theorieën zullen in de volgende paragrafen 

worden beschreven.  

Echter, kunnen we deze theoretische concepten niet los zien van het streven naar 

kansengelijkheid, ofwel de meritocratische onderwijsgedachte. 

2.1 Meritocratie 

“Nederland is nog lang geen meritocratie. Het maakt nog steeds veel uit in welke wieg je 

bent geboren en in welk lichaam” (Tonkens, 2016). 

Hoogleraar Paul de Beer overhandigde in 2016 het rapport “Meritocratie: op weg naar een 

nieuwe klassensamenleving?” aan minister Bussemaker van Onderwijs over 

kansenongelijkheid in ons land. Het korte en duidelijke antwoord in zijn rapport: ja. Wie voor 

een dubbeltje geboren is, wordt maar lastig een kwartje (De Beer, 2016). 

2.1.1 Het meritocratisch ideaal 

Wanneer we spreken over een meritocratie gaan we ervan uit dat de posities op de 

maatschappelijke ladder verdeeld worden op basis van persoonlijke verdienste. Dus niet het 

milieu waarin men ter wereld komt of de omgeving waarin men opgroeit, maar inzet, talent 

en vaardigheden zullen de uiteindelijke maatschappelijke positie bepalen. Het onderwijs 

heeft hierbij een belangrijke functie. Hier worden talenten van jongeren ontwikkeld, wat 

uiteindelijk leidt tot selectie op basis van aanwezige vaardigheden voor onderwijstrajecten 

met uiteenlopende bestemmingen.         

 Voor groepen aan de onderkant van de maatschappij, de zogenaamde kansarmen, 

heeft meritocratie de belofte in zich van emancipatie. Immers wie talent heeft en bereid is 

zich in te zetten, kan maatschappelijke status verwerven ongeacht zijn achtergrond. Zo 

bestaat de mogelijkheid om in een meritocratie, via het onderwijs, sociale stijging te 

verwezenlijken. Essentieel hierbij is dat onderwijs daadwerkelijk gelijke kansen biedt aan 

ieder individu. Kenmerkend voor meritocratisch ingericht onderwijs, is het ontwikkelen van 

talent en het streven naar optimalisatie van leerprestaties. Hierbij spelen diploma’s, examens 

en toetsen een grote rol; deze geven immers inzicht in prestaties en bieden een basis voor 

verdere selectie.           

 Het meritocratisch ideaal werd zichtbaar binnen het Nederlandse onderwijs met de 

invoering van de Mammoetwet in 1963. Voor deze tijd vond men het normaal dat leerlingen 

uit hogere sociale milieus overwegend terug te vinden waren in hogere typen onderwijs en 

dat lagere typen onderwijs vooral bestonden uit kinderen uit lagere milieus, ongeacht hun 

prestaties. De arbeidersklasse was te vinden op de huishoudschool of ambachtsschool, 

terwijl de middenklasse vaak op de ulo of mulo de klassen bevolkten. De elitegroep ging 

voornamelijk naar het hbs of het gymnasium toe (Bakker & Cremers, 1994 in Werfhorst, 

2015). Deze indeling in het onderwijs zorgden voor een reproductie van de 

sociaaleconomische verhoudingen in de samenleving. Pas toen men inzag dat er 

economische belangen waren bij het opleiden van alle leerlingen, ongeacht hun afkomst, 

maar afgaande op hun merites en het onrechtvaardigheidsprincipe van dit standenonderwijs, 

werd er nagedacht over beleid om deze ongelijkheid te bestrijden. In eerste instantie vooral 

projectmatig, maar later door invoering van de Mammoetwet.  
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Deze wet liet de indeling van het onderwijs naar sociale herkomst verdwijnen met als 

doelstelling gelijke kansen te genereren bij gelijke prestaties.    

 De laatste jaren worden er ook beleidsmaatregelen genomen welke het 

meritocratisch gehalte van het onderwijs lijken te versterken, zoals vaardigheidseisen welke 

gesteld worden aan leerlingen op het gebied van taal en rekenen, de slaag- en zakregeling 

voor het eindexamen is aangescherpt en de verplichte eindtoets aan het einde van de 

basisschool is ingevoerd. Meritocratisch onderwijs zou op deze manier een gelijk speelveld 

bieden aan iedere leerling, ongeacht ascriptieve kenmerken, zoals milieu, etnische herkomst 

of geslacht (Meijnen, 2004).         

 Vanuit meritocratisch oogpunt is het van belang dat het afgegeven advies van de 

basisschool richting het voortgezet onderwijs in overeenstemming is met het prestatieniveau 

van de leerling. Dat het prestatieniveau, bezien vanuit de centrale eindtoets, niet altijd in 

overeenstemming is met het gegeven advies, is vrijwel onvermijdelijk vanwege het feit dat 

ook andere eigenschappen van leerlingen worden meegewogen, maar hierbij mag deze 

discrepantie niet systematisch nadelig uitvallen voor een bepaalde groep leerlingen 

(Roeleveld, 2011).           

 Dit verdienstenprincipe heeft zich stevig in het publieke denken geworteld wanneer 

men spreekt over rechtvaardigheid. Als bekend wordt dat de selectieregel van de 

bekwaamste is geschonden, spreekt men al snel over sociale ongelijkheid. Zo ook na het 

uitkomen van het Inspectierapport betreffende (achterblijvende) onderwijskansen van 

kinderen met laagopgeleide ouders.         

2.1.2 De schaduwzijde van het ideaal 

“Are they not bound to recognize that they have an inferior status-not as in the past because 

they were denied opportunity, but because they are inferior” (Young, 1958). 

Het centraal stellen van verdiensten en de gevolgde opleiding daarvoor, kan echter ook 

nieuwe problemen en ongelijkheden teweegbrengen. In zijn boek “The rise of the 

meritocratie 1870-2033” wijst socioloog Young (1958) op de keerzijde van een meritocratie. 

Hij schetst een Britse samenleving welke in 2034 volledig naar verdienste is geordend. 

Dankzij de meritocratisering stroomden begaafde kinderen uit de lagere sociale klassen in 

eerste instantie door naar hogere klassen. Echter, vanwege het feit dat talent erfelijk is en 

huwelijkspartners vaak een vergelijkbare opleiding en vergelijkbaar IQ hebben, werd het 

lidmaatschap van de hogere sociale klassen in toenemende mate erfelijk (Young, 1958). De 

groeiende mobiliteit tussen de verschillende sociale klassen kwam hierdoor uiteindelijk tot 

stilstand. Het is dus geen vaststaand gegeven dat meritocratisering de openheid van de 

samenleving uiteindelijk zal vergroten. In het scenario dat geschetst wordt in Young’s boek, 

ontstaat er opnieuw ongelijkheid in onderwijskansen tussen de bestaande sociale klassen, zij 

het met een andere basis; namelijk die van overgeërfd talent.    

 Daarnaast is een voorwaarde om te komen tot een meritocratie, waarbij de mensen 

die het verdienen op de juiste plaats terecht komen, dat er moet worden vastgesteld wie de 

besten zijn. En dat gebeurt door prestaties van individuen te meten en te vergelijken. 

Wanneer iedereen dezelfde kansen heeft gehad, zal een lage scholing steeds meer worden 

gezien als persoonlijk falen, waarbij er geen excuus meer bestaat voor dit falen. Het ligt 

namelijk niet aan externe factoren maar aan jezelf, aldus Michael Young (Young, 1958). 

Hierdoor vormt het meritocratisch ideaal een bedreiging voor diegene die afvalt, en doet een 

aanslag op het zelfrespect van de verliezers en tevens op de solidariteit van de winnaars met 

deze verliezers. Wanneer de samenleving een meritocratie tot in perfectie nadert, zal dit 

gevolgen hebben voor de mate van respect en solidariteit (Swierstra & Tonkens, 2011).
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Wanneer we vanuit deze invalshoek de onderwijssituatie belichten, is het een verstandige 

keuze om de rol van de eindtoets een minder prominente functie toe te kennen naast het 

eerder afgegeven advies voortgezet onderwijs. Hierdoor voorkomt men dat de focus ligt op 

de eindtoets in plaats van op andere, meer vormende, bredere aspecten van het onderwijs. 

Waarmee voorkomen wordt dat kinderen die laag scoren op de eindtoets zich niet 

gewaardeerd voelen, ondanks ze wel degelijk andere kwaliteiten bezitten die voor de 

samenleving van belang zijn (Tonkens, 2011).     

2.2 Factoren die een rol spelen bij het advies en de gevolgen ervan 

Factoren waarvan, vanuit de theorie, aannemelijk is dat ze een rol spelen bij het opstellen 

van het advies zijn: intelligentie, leerprestaties, achtergrondkenmerken, thuissituatie, 

motivatie en eisen die vanuit het voortgezet onderwijs worden gesteld (Inspectie van het 

Onderwijs, 2007). Volgens recent onderzoek door de Inspectie van Onderwijs (2014) wordt 

het advies vooral gebaseerd op leerprestaties. Voornamelijk rekenprestaties zijn 

doorslaggevend, gevolgd door de prestaties bij taal en lezen. Sociaal-emotionele aspecten 

worden meegewogen bij het advies, terwijl de ondersteuning van thuis en de beheersing van 

de Nederlandse taal minder sterk meewegen. Het sociaal milieu alsmede de niet-cognitieve 

kenmerken, zoals werkhouding en inzet, spelen een bescheiden rol bij de advisering, aldus 

het onderzoek (Driessen, 2005).         

 Volgens de Rotterdamse plaatsingswijzer moeten basisscholen zorg dragen voor een 

goed onderbouwd (niveau)advies, waarbinnen rekening wordt gehouden met de 

vaardigheden van de leerling en overige relevante leerlingkenmerken, waarbij het 

niveauadvies is gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar 

wordt in het leerlingvolgsysteem (LVS) van de school. In dit LVS gaat het om de scores op 

begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, technisch lezen en spelling van de laatste drie 

leerjaren, waarbij de eerste twee onderdelen het zwaarst meewegen (FOKOR, 2014).  

 Ondanks het feit dat voornamelijk geleverde prestaties een rol spelen bij het opstellen 

van het advies ontstaan er, volgens eerder genoemde onderzoeken naar ongelijkheid, toch 

discrepanties tussen de geleverde prestaties op de basisschool en het afgegeven advies 

waaruit we kunnen concluderen dat er ook andere leerlingkenmerken een rol spelen bij de 

advisering. Dit niet passende advies wordt onder- of overadvisering genoemd. Van 

onderadvisering is sprake wanneer het eindadvies voortgezet onderwijs lager is dan op 

grond van de geleverde prestaties in het primair onderwijs verwacht zou worden. Wanneer 

het eindadvies voortgezet onderwijs hoger is dan op basis van de behaalde score op de 

eindtoets veronderstelt kan worden spreekt men van overadvisering. De meeste leerlingen 

starten in het voortgezet onderwijs op een niveau dat overeenkomt met hun score op de 

eindtoets. Wanneer er afwijkingen zijn volgen leerlingen vaker op een hoger dan lager 

niveau onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2014).     

 Eind jaren 80 wees De Jong, in zijn onderzoek onder Rotterdamse leerlingen, als 

eerste op het ontstaan en bestaan van overadvisering bij allochtone leerlingen. Allochtone 

leerlingen kregen bij gelijke prestaties een hoger advies dan autochtone leeftijdsgenoten. 

Landelijk werd dit beeld herkend binnen het onderzoek van Driessen (2011). Deze 

overadvisering van allochtone kinderen bleek tijdens onderzoeken in de jaren 90 substantieel 

verminderd of zelfs verdwenen (Dagevos, Gijsberts & van Praag, 2003). Vervolgens werd in 

2000 geconcludeerd dat de overadvisering van de allochtone leerling was omgeslagen in 

onderadvisering van de autochtone leerling (Claassen en Mulder, 2003). In schooljaar 2015-

2016 kreeg 65 procent van de leerlingen een advies conform eindtoetsscore, 18 procent 

werd overgeadviseerd en 17 procent kreeg een lager advies dan de eindtoets aan gaf.  
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Voornamelijk kinderen met rijke ouders werden met regelmaat hoger geadviseerd dan de 

behaalde eindtoetsscore. Zo kreeg op meer dan 700 scholen in Nederland 20 procent van de 

kinderen met rijke ouders een hoger advies dan verwacht kon worden op basis van de 

eindtoets (zie afbeelding 4: kinderen met rijke ouders).    

 Leerlingen die ondergeadviseerd zijn, sluiten het voortgezet onderwijs af op een lager 

niveau dan leerlingen met hetzelfde prestatieniveau maar met een hoger advies (Gion, 

2016). Leerlingen die geen onderwijs volgen op een passend niveau veroorzaken regelmatig 

probleemgedrag en hebben bovendien vaker last van motivatieproblemen (Duursma, 2013), 

met een duikeling in onderwijsniveau tot mogelijk gevolg.   

 

                                                         Afbeelding 4: kinderen met rijke ouders (Onderwijsinspectie, 2016) 

2.2.1  Kapitaaltheorie 

Volgens de socioloog Bourdieu (1979) worden de handelingen van individuen bepaald door 

een wisselwerking die plaatsvindt tussen het individu en de maatschappij. Voor leerlingen 

van een basisschool bestaat deze maatschappij voornamelijk uit school, vrienden, gezin en 

sport. Deze gebieden worden door Bourdieu beschreven als velden waarin het individu zich 

bevindt. Deze velden kunnen niet los van elkaar worden gezien, maar hebben een overlap. 

Binnen deze velden ontwikkelen kinderen onbewust een bepaalde habitus, een manier van 

denken, waarnemen en handelen, waarmee ze zich kunnen handhaven in dat veld. De 

positie in het veld wordt bepaald door het kapitaal dat je meebrengt. Dit kapitaal wordt 

onderverdeeld in cultureel kapitaal (correct taalgebruik, goede manieren, interesse in kunst 

en literatuur, belang dat ouders hechten aan school, ouders die weten wat er gevraagd wordt 

in het onderwijs), sociaal kapitaal (het geheel van alle bestaande en potentiële bronnen 

welke voortkomen uit relaties en netwerken, samenstelling gezin), economisch kapitaal 

(financiële middelen), symbolisch kapitaal (prestige, status of autoriteit), linguïstisch kapitaal 

(beheersing van de taal van de dominante cultuur) en menselijk kapitaal (kennis, motivatie, 

talent en vaardigheden). Wanneer iemand meer van het kapitaal bezit dat belangrijk is in het 

veld waarin hij zich bevindt, staat hij hoger in de sociale structuur.  
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Cultureel kapitaal 

De meeste aandacht binnen dit onderzoek zal uitgaan naar het cultureel kapitaal, omdat dit 

binnen het onderwijsveld een dominante positie inneemt en er veronderstelt kan worden dat 

dit kapitaal ook een prominente rol in zal nemen bij de totstandkoming van de adviezen in 

het primair onderwijs. Doordat dit kapitaal zo zichtbaar is binnen het onderwijs zullen 

kinderen, die gesocialiseerd zijn in een gezin waar de ouders tot de dominante klasse 

behoren, in het onderwijs beter presteren. Ze nemen immers het culturele kapitaal van de 

ouders over. Er ontstaat een onderwijsprobleem wanneer er een grote discrepantie 

aanwezig is tussen dat verworven cultureel kapitaal en het benodigde cultureel kapitaal van 

een school. Leerlingen worden dan geconfronteerd met kapitaal (taalgebruik, smaak en 

gebruiken) wat niet aansluit op het verworven kapitaal, waardoor leerlingen in de school niet 

in staat worden gesteld ander of meer kapitaal te verwerven, maar de ongelijke positie voor 

de schoolpoorten reduceren.         

 Deze reproductie betekent volgens Bourdieu dan ook dat sociale ongelijkheid wordt 

omgezet in onderwijsongelijkheid welke uiteindelijk weer terug leidt naar sociale ongelijkheid. 

De opvoeding speelt hierbij een belangrijke rol: de activiteiten die ouders thuis bewust en 

onbewust ondernemen en welke een bijdrage leveren aan de cognitieve en culturele 

ontwikkeling van het kind zullen uiteindelijk bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan 

(Notten, 2016). Kinderen van ouders die regelmatig culturele evenementen bezoeken, 

krijgen culturele voorkeuren mee die hun een voorsprong geven in het Nederlandse 

schoolsysteem (Van Hek & Kraaykamp, 2013), met een hoger opleidingsniveau als resultaat 

(Kraaykamp & Van Eijck, 2010).         

 Naast cultuurparticipatie wordt ook het lezen, voorlezen, zingen en het maken van 

puzzels als cultureel kapitaal beschouwd (Notten, 2016). Deze vorm van cultureel kapitaal is 

essentieel voor een succesvolle schoolloopbaan, volgens Bourdieu (1977). Het beter 

presteren op school kan dus mede verklaard worden door het bijbrengen van leer- en 

leesvaardigheden (Notten, 2016). Onderzoek toont aan dat het verschil in cultureel kapitaal 

tussen leerlingen met een lage- en hoge sociaal economische status voor een belangrijk 

deel de invloed van sociaal economische status op het schoolsucces bepaalt (Van der 

Velden, 1994). Van der Werff, Kuyper en Lubbe (1999) tonen aan dat het effect van 

sociaaleconomische status op het schoolsucces zeer beperkt is wanneer men rekening 

houdt met het cultureel kapitaal van leerlingen. Dit onvoldoende aanwezige dan wel afwezige 

cultureel kapitaal, heeft de grootste impact op de prestaties binnen het primair onderwijs 

(Roeleveld & Vierke, 2007).   

Sociaal kapitaal 

Sociaal kapitaal is het geheel van bestaande of potentiële hulpbronnen die gerelateerd zijn 

aan het bezit van een netwerk, waarbij dit netwerk bestaat uit relaties op basis van 

wederzijdse bekendheid en erkenning. De omvang van sociaal kapitaal is dus afhankelijk 

van de grootte van het netwerk van sociale relaties die gemobiliseerd kunnen worden, aldus 

Bourdieu (1980). Wanneer een leerling beschikt over veel sociaal kapitaal, gaat men ervan 

uit dat hij hulpbronnen heeft, die hem ondersteunen en begeleiden bij het succesvol 

volbrengen van de onderwijsloopbaan. Dit kapitaal wordt positief gerelateerd aan 

onderwijsprestaties en schoolmotivatie (Dika, 2002).      
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Economisch kapitaal 

Economisch kapitaal betreft de financiële hulpbronnen die een leerling, in dit geval de 

ouders/verzorgers, tot zijn beschikking heeft. Deze hulpbron zorgt voor financiële armslag 

voor het bekostigen van ondersteuning om onderwijssucces te garanderen, of in ieder geval 

de kans hierop te vergroten. Het aanschaffen van elektronische hulpmiddelen, boeken en het 

inkopen van huiswerkbegeleiding zijn voorbeelden waarbij dit kapitaal een voorsprong 

oplevert in het onderwijsveld en zouden kunnen worden meegenomen in de besluitvorming 

omtrent het eindadvies voortgezet onderwijs (Oomens, Scholten & Luyten, 2017). Zo is het 

aantal bedrijven welke gerelateerd worden aan studiebegeleiding sinds 2013 met de helft 

toegenomen (CBS, 2016) (zie bijlage 2: toename bedrijven gerelateerd aan 

studiebegeleiding).            

Linguïstisch kapitaal 

Wanneer men bij het schooladvies linguïstisch kapitaal meeneemt in de besluitvorming, 

wordt vooral gekeken naar de taal die men spreekt in relatie tot de taal van de dominante 

cultuur, hierin zit dus een overlap met het cultureel kapitaal, waarbinnen taalvaardigheden 

een belangrijke positie inneemt. Uniek binnen dit kapitaal is dat ook de taalbeheersing van 

ouders een rol speelt bij de advisering: een slechte taalbeheersing van ouders heeft een 

negatieve correlatie met het afgegeven schooladvies (Driessen, 2002).  

Menselijk kapitaal  

Menselijk kapitaal is enerzijds terug te voeren op aangeboren talenten, anderzijds op 

vaardigheden en kennis. Wanneer men uitgaat van een zuiver meritocratisch onderwijsideaal 

zou dit kapitaal een gewichtige rol in moeten nemen bij de totstandkoming van de adviezen. 

Symbolisch kapitaal 

Symbolisch kapitaal is een combinatie van alle eerder genoemde kapitalen. In welke mate 

iemand beschikt over deze kapitalen in relatie tot het dominante kapitaal bepaalt zijn status. 

Dit kan gelden voor zowel de leerling alsmede de ouders van de leerling. Uit onderzoek is 

meermalen gebleken dat leerlingen van ouders met een hoge status (opleiding, netwerk, 

financiën en taalbeheersing van de dominante cultuur) een hoger advies krijgen (Inspectie 

van het Onderwijs, 2016; Korthals, 2015).        

2.2.2  Frog-pond effect 

Bekend is dat het oordeel van leerkrachten over individuele leerlingen beïnvloed wordt door 

het algehele niveau van de klas, het “frog-pond effect” (Guldemond, 1984). Hierbij krijgen  

leerlingen in een klas met een overwegend laag cognitief niveau gemakkelijker een relatief 

hoog advies dan vergelijkbare kinderen in een klas met een hoog cognitief niveau (Mulder, 

1992). Een laag cognitief klasniveau is verbonden met de sociale en etnische samenstelling 

van de leerling populatie (Driessen, 2002).      

 Naarmate er sprake is van een hoge concentratie kinderen uit lagere sociaal- 

economische milieus en allochtonen kinderen is het prestatieniveau lager en zal ten gevolge 

van het “frog-pond” effect wellicht eerder overadvisering plaatsvinden. 
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2.2.3 Druk van ouders 

Een niet te onderschatte factor die bijdraagt aan niet passende advisering is het ouderlijk/ 

bevoegd gezag. In recent onderzoek gaf 40 procent van de basisschooldocenten aan druk te 

ervaren van ouders om het advies naar een hoger onderwijsniveau op te voeren (Oomens, 

Scholten & Luyten, 2017). Voor autochtone ouders worden drie motieven genoemd: 

statusoverwegingen, de wens om te “zwarte” scholen te mijden en de wens om 

opstroommogelijkheden veilig te stellen. Voor allochtone ouders is voornamelijk het laatste 

motief een reden om in gesprek te gaan en druk uit te oefenen op de docent (Karsten, 2002). 

Een andere afweging welke eveneens een rol speelt, is het stigma dat het vmbo met zich 

meedraagt. Dronkers (1998) suggereert dat dergelijke pressie van ouders meer voorkomt in 

grote steden en dat daarbij het grootstedelijke assertieve klimaat een rol speelt.  

2.2.4 Vroegtijdige selectie 

“Het is een wanhopige school, het is een ellendige, wanhopige school, want ik ben 

gedwongen de kinderen al te vonnissen als ze tien jaar oud zijn, door hele gebieden van het 

leven voor ze af te sluiten zonder genade”, aldus meester Staal (Thijssen, 1926). 

De overgang naar het voortgezet onderwijs en de daarbij horende indeling in 

onderwijsniveaus is volgens velen een te belangrijke stap, om op zo’n vroeg moment te 

maken. De keuze en de bijbehorende selectie zouden beter een aantal jaar uitgesteld 

kunnen worden. Dan kan een betere inschatting gemaakt worden van het niveau en van de 

talenten van een leerling. Vroege selectie heeft vooral voor leerlingen met een lagere sociaal 

economische achtergrond negatieve gevolgen. Zij presteren lager in een vroeg selecterende 

omgeving, al zijn de oorzaken hiervan niet geheel duidelijk (Onderwijsraad, 2010). In ons 

land selecteert men leerlingen al op twaalfjarige leeftijd, waarbij deze leerlingen worden 

ingedeeld in onderwijsniveaus waar leerlingen lastig uitkomen. Zo is de overgang van vmbo 

naar havo een moeilijk te realiseren stap en verlaat een op de vier overgestapte leerlingen 

de havo zonder diploma (Cinop, 2007).       

 In veel Europese landen vindt de selectie pas plaats op latere leeftijd. Zo selecteert 

Frankrijk op veertienjarige leeftijd en worden leerlingen in Finland pas op hun zestiende 

ingedeeld naar onderwijsniveau. Ook gaan in omringende landen leerlingen met een 

verschillend prestatieniveau naar dezelfde onderwijsinstelling in het voortgezet onderwijs en 

vindt daar later de definitieve selectie plaats. Dit heeft een positieve invloed op het 

uiteindelijke onderwijsniveau (Shavit, 1993).    

2.2.5 Selffulfilling prophecy- theorie 

Vaak wordt een te hoge advisering als een belangrijke oorzaak voor lagere rapportcijfers en 

hogere drop-out percentages in het voortgezet onderwijs gezien (Tesser en Iedema, 2001). 

Andere onderzoeken tonen echter een minder pessimistisch beeld; volgens deze 

onderzoeken zijn er ook aanwijzingen dat hoge advisering op langere termijn niet altijd 

negatief hoeft uit te pakken. Het kan voor leerlingen ook een extra uitdaging en stimulans zijn 

om hun ambities waar te maken en boven hun niveau uit te stijgen (Koeslag & Dronkers, 

1994) Hetgeen kan worden verklaard aan de hand van de selffulfilling prophecy theorie, 

welke ervan uitgaat dat een voorspelling er direct of indirect voor zorgt dat deze in de praktijk 

tot uiting komt. Zo kan het vertrouwen dat voortkomt uit overadvisering in het primair 

onderwijs leiden tot het waarmaken van deze advisering in het voortgezet onderwijs. 
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3. Probleemstelling en methodologische verantwoording 

“Kinderen in achterstandswijken voelen zich een nummer op school en onwelkom in de 

samenleving” (De Winter, 2007). 

3.1 Probleemomschrijving 

Opvallend genoeg blijkt dat, na invoering van het veranderd toetsbesluit, de 

kansenongelijkheid in Nederland is toegenomen. Behalve de kansenongelijkheid tussen 

kinderen van hoog- en laag opgeleide ouders, is ook het aantal leerlingen met een niet 

passend advies toegenomen. Zo had een op de twee eerstejaarsleerlingen van LMC 

Zuiderpark in schooljaar 2015-2016 een advies dat lager of hoger lag dan op basis van de 

score op de eindtoets verwacht kon worden. Daarnaast bleek uit onderzoek dat het 

afstroompercentage op LMC Palmentuin in het schooljaar 2015-2016 33 procent betrof, 

waarbij in het onderzoek een duidelijk verband zichtbaar is tussen de advisering en de mate 

van afstroom (v.Pelt, 2016). Bovendien blijkt uit een eerste evaluatie van het veranderd 

toetsbesluit dat 63 procent van de voortgezet onderwijs scholen de kwaliteit van de gegeven 

adviezen als grootste knelpunt van het vernieuwde besluit ziet.    

 Binnen het onderzoek is gekeken naar de totstandkoming van de adviezen 

gerelateerd aan de eindtoets en het onderwijsniveau in het tweede leerjaar. Dit overwegend 

kwalitatieve onderzoek onderscheidt zich vanwege het feit dat het plaatsvindt na invoering 

van het veranderd toetsbesluit. Bovendien vertolken ouders en leerlingen een 

vooraanstaande rol, waarbij in andere onderzoeken voornamelijk de basisschool en de 

school voor voortgezet onderwijs als respondenten dienen.  

3.2 Hoofdvraag en deelvragen 

Om te komen tot de doelstelling van dit onderzoek is de volgende hoofdvraag opgesteld: 

Wat is de relatie tussen het schooladvies, de eindtoets en uiteindelijke prestaties in het 

voortgezet onderwijs bij leerlingen in de onderbouw van LMC Zuiderpark? 

Om te komen tot beantwoording van de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

1. In welke mate is er bij eerstejaars leerlingen van LMC Zuiderpark van schooljaar 

2015-2016 sprake van onder- of overadvisering?    

 

2. Welk percentage onder- en overgeadviseerde leerlingen uit het eerste leerjaar 

van schooljaar 2015-2016 is na twee jaar op het verwachte niveau, opgestroomd 

of afgestroomd? 

 

3. Welke factoren spelen een rol bij de totstandkoming van het advies volgens het 

primair onderwijs, de ouders en de leerling? 

 

4. Wat is de invloed van ouders bij de totstandkoming van het advies? 
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3.3  Operationalisering van de deelvragen 

Deelvraag 1: In welke mate is er bij eerstejaars leerlingen van LMC Zuiderpark van 

schooljaar 2015-2016 sprake van onder- of overadvisering?    

Voor de beantwoording van deelvraag 1 is bij iedere eerstejaars leerling uit schooljaar 2015-

2016 van LMC Zuiderpark het advies voortgezet onderwijs gerelateerd aan de score op de 

eindtoets. Wanneer het gegeven advies voortgezet onderwijs lager is dan op basis van het 

resultaat op de eindtoets gerechtvaardigd is, wordt er binnen dit onderzoek gesproken over 

onderadvisering. Er is sprake van overadvisering, wanneer het gegeven advies voortgezet 

onderwijs hoger ligt dan op basis van de eindtoets veronderstelt kan worden. 

Deelvraag 2: Welk percentage onder- en overgeadviseerde leerlingen uit het eerste 

leerjaar van schooljaar 2015-2016 is na twee jaar op het verwachte niveau, 

opgestroomd of afgestroomd? 

Bij de beantwoording van deelvraag 2 is het advies voortgezet onderwijs van alle onder- en 

overgeadviseerde eerstejaars leerlingen uit schooljaar 2015-2016 van LMC Zuiderpark 

vergeleken met het huidige onderwijsniveau in leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs. 

Binnen dit onderzoek is er sprake van afstroom wanneer het huidige onderwijsniveau in 

leerjaar 2 van LMC Zuiderpark lager is dan het door de basisschool geadviseerde niveau. 

Wanneer het huidige onderwijsniveau van de leerling in leerjaar 2 van LMC Zuiderpark gelijk 

is aan het door de basisschool geadviseerde niveau, wordt gesproken over presteren op het 

verwachte niveau. Er wordt over opstroom gesproken wanneer het huidige onderwijsniveau 

van de leerling in leerjaar 2 hoger is dan het door de basisschool geadviseerde 

onderwijsniveau. 

Deelvraag 3: Welke factoren spelen een rol bij de totstandkoming van onder- en 

overadvisering volgens het primair onderwijs, de ouders en de leerling? 

Bij de beantwoording van deelvraag 3 is voornamelijk gekeken naar de in de literatuur 

beschreven factoren, welke mogelijk een rol spelen bij de totstandkoming van het advies: de 

kapitaaltheorie van Bourdieu en Coleman, onderzoeksconclusies betreffende druk van 

ouders (Oomens, Scholten en Luyten, 2017), de frog-pond theorie van Guldemond en 

onderzoeksconclusies aangaande de vroegtijdige selectie binnen het Nederlandse 

onderwijssysteem (Onderwijsraad, 2010).        

 Om binnen de kapitaaltheorie het belang van het cultureel kapitaal te onderzoeken is 

er tijdens de interviews onder andere gevraagd naar het voorlezen door ouders, bezoeken 

van musea, correct taalgebruik en het lidmaatschap van een bibliotheek. Bij sociaal kapitaal 

is er gevraagd naar de gezinssamenstelling, of er hulpbronnen zijn in de directe omgeving en 

de eventuele hulp bij huiswerk. Om de rol van economisch kapitaal binnen de advisering te 

onderzoeken zijn vragen gesteld als: beschikt men over een eigen device? Wordt er gebruik 

gemaakt van een externe training of huiswerkbegeleiding? Of zijn er materialen aangeschaft 

welke niet door school verplicht gesteld zijn? Voor het verkrijgen van antwoorden omtrent de 

rol van symbolisch kapitaal bij de advisering, is gevraagd naar de opleiding van ouders, de 

maatschappelijke positie van ouders en de rol van ouders binnen de school. Vragen als: 

beheersen de ouders de Nederlandse taal? Wat voor taal wordt er tijdens de ouderavonden 

gesproken? hebben bijgedragen aan de beantwoording van de vraag omtrent de rol van 

linguïstisch kapitaal tijdens de advisering. Als laatste zijn, met betrekking tot het menselijk 

kapitaal, vragen gesteld als: is hij/zij gemotiveerd voor school? Wil hij/zij zich inzetten om 

goede cijfers te halen? Wat vonden de docenten van zijn of haar gedrag? Is er sprake van 

een gedragsstoornis?   



Kunnen dubbeltjes kwartjes worden? 
24 

Hierbij zijn bovenstaande vragen overgenomen uit de interviews met ouders. Logischerwijs 

zijn deze vragen in een andere vorm, maar met dezelfde strekking, aan leerlingen en ib’ers 

voorgelegd. Tevens zijn tijdens het interview alle vragen omtrent de kapitalen gerelateerd 

aan de totstandkoming van het advies.       

Deelvraag 4: Wat is de invloed van ouders bij de totstandkoming van het advies? 

Bij de beantwoording van deelvraag 4 is gebruik gemaakt van de volgende definitie van 

invloed: het effect dat woorden, daden of alleen al de aanwezigheid van een persoon heeft 

op gedachten, gevoelens, attitudes of gedrag van de ander (Wilson, T.D, 2011). Hierbij zijn 

de volgende topics opgesteld, welke deels verkregen zijn uit de literatuur omtrent druk van 

ouders (Korthals, 2015). Ouders kunnen invloed uitoefenen middels daden: wat hebben 

ouders bijgedragen waardoor het uiteindelijke advies tot stand is gekomen? Het 

ondersteunen van het kind bij haar huiswerk of het hulp zoeken bij problemen op school zijn 

hier passende voorbeelden van. En wat hebben ouders de school gevraagd bij te dragen? 

Hierbij kan gedacht worden aan het aanbieden van ondersteuningslessen of verlengde 

instructie. Daarnaast kunnen ouders invloed uitoefenen middels woorden: in welke mate 

hebben ouders druk uitgeoefend, dat geleid heeft tot een ander advies? En hoe heeft de 

school deze druk ervaren? Als laatste kan er invloed worden uitgeoefend middels 

aanwezigheid: heeft de mate van aanwezigheid van ouders tijdens officiële alsmede 

onofficiële schoolmomenten invloed gehad op de advisering? 

3.4 Methodologische verantwoording 

Voor de uitvoering van het onderzoek is gekozen voor een combinatie van beperkte 

kwantitatieve analyse en kwalitatief exploratief onderzoek met behulp van de narratieve 

methodologie. Om de betrouwbaarheid te vergroten is er triangulatie verkregen door het 

toepassen van meerdere instrumenten (Berding & Witte, 2013). Zo is er deskresearch 

uitgevoerd en zijn er interviews afgenomen ter vergroting van de betrouwbaarheid van het 

onderzoek.            

 Er is gekozen voor het afnemen van face to face semi- gestructureerde interviews 

vanwege de mogelijkheid tot doorvragen waarmee uitspraken kunnen worden verhelderd 

(Berding & Witte, 2013).  

3.4.1 Onderzoeksinstrumenten en respondenten  

Kwantitatief onderzoeksdeel 

Dossieronderzoek 

Voor de beantwoording van de kwantitatieve deelvragen, is gebruik gemaakt van 

dossieronderzoek. Het betreft zowel gegevens uit het digitale leerlingvolgsysteem Magister 

alsmede papieren dossiers. Hieruit zijn van alle eerstejaarsleerlingen van schooljaar 2015-

2016 de volgende gegevens gebruikt: eindtoetsscore, advies voortgezet onderwijs, de 

determinerende basisschool en geslacht. Er is gekozen om onderscheid te maken in 

geslacht, omdat er vanuit literatuurstudie verondersteld kan worden dat er bij de advisering 

mogelijke discrepanties aanwezig zouden zijn tussen jongens en meisjes. Er is gekozen om 

geen onderscheid aan te brengen in etniciteit, vanwege het groot aantal kinderen met een 

migratieachtergrond binnen de geselecteerde onderzoeksgroep.     

   

 

 



Kunnen dubbeltjes kwartjes worden? 
25 

De behaalde eindtoetsscore van alle leerlingen is gerelateerd aan een onderwijsniveau door 

gebruik te maken van de Cito-tabel, welke uniform toegepast wordt binnen het onderwijs (zie 

tabel 1: Cito bandbreedtes).

 

         Tabel 1: Cito bandbreedtes 

Door het advies volgens de tabel, voortkomend uit de eindtoetsscore, te relateren aan het 

afgegeven advies door de basisschool, kan geconcludeerd worden of een leerling al dan niet 

passend is geadviseerd. Wanneer het advies van de basisschool lager is dan op basis van 

de behaalde eindtoetsscore kan worden verwacht, is er sprake van onderadvisering.  

 Er is sprake van overadvisering wanneer het gegeven advies van de basisschool 

hoger is dan op basis van de behaalde eindtoetsscore kan worden verwacht. Ter illustratie: 

een leerling met een eindtoetsscore van 529 met een schooladvies havo is een 

overgeadviseerde leerling.          

 Ter beantwoording van deelvraag 1 en 2 zijn alle beschikbare gegevens 

geanalyseerd met behulp van SPSS om valide correlaties aan te tonen tussen het advies en 

de eindtoetsscore, het advies en het niveau in klas 2 alsmede de samenhang tussen de 

eindtoetscore en het niveau in klas 2. Hierbij is gebruik gemaakt van Spearman’s rho, 

vanwege het feit dat het ordinaal categorische data betreft waarbij de verschillen tussen de 

onderwijsniveaus alsmede de behaalde eindtoetsscores niet betekenisvol zijn (Field, 2013). 

  

Kwalitatief onderzoeksdeel 

Semi-gestructureerde interviews met intern begeleiders (ib’ers) van de basisschool. 

Voor beantwoording van de deelvragen 3 en 4, zijn semi-gestructureerde interviews 

afgenomen met zes ib’ers van verschillende basisscholen. Deze basisscholen zijn random 

geselecteerd aan de hand van de, bij deelvraag 1, verkregen data omtrent de advisering.

 Er is gekozen om interviews af te nemen met ib’ers, vanwege het feit dat zij 

verantwoordelijk zijn voor de gegeven adviezen en de leerlingzorg binnen de school.    

 De semi-gestructureerde interviews zijn uitgevoerd met behulp van vignetten, omdat 

op deze manier over de interviews heen een zelfde stimulus gegeven wordt waarop 

respondenten reageren. Zo kan de onderzoeker de reacties en de overwegingen bij de 

advisering vergelijken, aldus Mortelmans (2013).        

 Deze drie vignetten bevatten gegevens van bestaande leerlingen die onderwijs 

volgen in het tweede leerjaar van LMC Zuiderpark (zie bijlage 8: vignet). Met behulp van 

deze vignetten is de ib’er gevraagd wat voor advies er gegeven zou worden op basis van de 

informatie op desbetreffend vignet. Er is bewust voor gekozen om de vignetten niet de 

bespreken op de basisschool waar deze leerling onderwijs heeft gevolgd.  
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Dit ter voorkoming dat ib’ers van basisscholen het gevoel hebben zich te moeten 

verantwoorden voor het destijds gegeven advies. Dit zou de kans op sociaal wenselijke 

antwoorden en het bagatelliseren van gemaakte keuzes vergroten, wat ten koste gaat van 

de betrouwbaarheid van de verkregen data en uiteindelijk invloed heeft op de validiteit van 

het onderzoek.           

 De keuze om tijdens de interviews met vignetten te werken bleek in de uitwerking een 

goede keuze. De ib’ers vonden het interessant om op deze manier naar de advisering te 

kijken waardoor er aangename gesprekken hebben plaatsgevonden en de interviews over 

het algemeen erg lang duurden.         

 De interviews naar aanleiding van de vignetten vormden antwoord op deelvraag 3 en 

hebben een vertrekbasis voor de beantwoording van deelvraag 4 gevormd. Voor beide 

deelvragen zijn dezelfde ib’ers als respondenten gebruikt.    

Semi-gestructureerde interviews met eerstejaarsleerlingen uit schooljaar 2015-2016. 

Voor de beantwoording van de deelvragen 3 en 4 zijn semi-gestructureerde interviews 

afgenomen met vijf leerlingen. Deze leerlingen zijn geselecteerd aan de hand van de, bij 

deelvraag 1 en 2, verkregen data omtrent advisering. Er zijn twee eerstejaars leerlingen uit 

schooljaar 2015-2016 geselecteerd, met een vergelijkbare eindtoetsscore, welke door de 

basisschool zijn overgeadviseerd. Hiervan is een leerling afgestroomd naar een lager 

onderwijsniveau in het tweede leerjaar en een leerling die in het tweede leerjaar onderwijs 

volgt op het geadviseerde niveau. Ook zijn twee eerstejaars leerlingen uit schooljaar 2015-

2016 met een vergelijkbare eindtoetsscore geselecteerd, welke door de basisschool zijn 

ondergeadviseerd. Hiervan is een leerling in het tweede leerjaar opgestroomd naar een 

hoger onderwijsniveau en een leerling die in het tweede leerjaar op het geadviseerde niveau 

onderwijs volgt.          

 Afgezien van de in de vorige paragraaf benoemde criteria, zijn de leerlingen random 

geselecteerd: er wordt geen onderscheid gemaakt in sekse, afkomst of andere 

selectiecriteria, omdat dit niet relevant is bij beantwoording van de opgestelde hoofdvraag. 

Met als enige restrictie bij de selectie, dat geselecteerde kinderen die als respondent dienen, 

niet op de vignetten mogen zijn beschreven bij de interviews met de ib’ers.  

 Aangezien de geselecteerde leerlingen minderjarig zijn, is door de onderzoeker 

telefonisch toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers van betreffende leerlingen. 

Vervolgens is de leerling door de onderzoeker ingelicht over het doel van het onderzoek 

waarna de leerling al dan niet zijn toestemming aan het onderzoek heeft verleend (informed 

consent). Alle geselecteerde leerlingen verleenden toestemming waardoor er geen 

gedwongen wijzigingen hebben plaatsgevonden bij de respondentenkeuze.   

 De interviews met leerlingen zijn afgenomen met behulp van sorteervragen met 

gebruikmaking van een reeks kaartjes. Op deze kaartjes stonden factoren beschreven welke 

volgens de theorie een rol kunnen spelen bij de advisering, zoals prestaties, gedrag, inzet en 

de beheersing van de Nederlandse taal. Vervolgens werd aan leerlingen gevraagd deze 

kaartjes op volgorde te leggen en daarbij te starten met het kaartje dat volgens hen de 

meeste invloed heeft gehad op het verkregen advies. Dit sorteren is gebruikt als 

aanknopingspunt om het gesprek op gang te brengen (zie bijlage 4: voorbeeld kaartjes 

leerling).          

 Ondanks het gebruik van deze hulpmiddelen hebben de interviews met leerlingen 

minder opgeleverd dan gehoopt.     
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Semi-gestructureerde interviews met ouders van eerstejaarsleerlingen uit schooljaar 2015-

2016. 

Voor beantwoording van de deelvragen 3 en 4 zijn semi-gestructureerde interviews 

afgenomen met ouders. Er zijn drie ouders geselecteerd van eerstejaars leerlingen uit 

schooljaar 2015-2016 op basis van de, bij deelvraag 1 en 2, verkregen data betreffende het 

advies voortgezet onderwijs en het onderwijsniveau in het tweede leerjaar van het voortgezet 

onderwijs. Waarbij een ouder geselecteerd is waarvan de zoon of dochter is 

ondergeadviseerd door de basisschool en is opgestroomd in het voortgezet onderwijs. 

Daarnaast is er een ouder geselecteerd waarvan de zoon of dochter is overgeadviseerd door 

de basisschool en is afgestroomd op het voortgezet onderwijs. Ten derde is er een ouder 

geselecteerd waarvan de zoon of dochter passend is geadviseerd door de basisschool en in 

het tweede leerjaar onderwijs volgt op het geadviseerde niveau.    

 De geselecteerde ouders zijn de opvoeders van de leerlingen welke als respondenten 

dienden ter beantwoording van de deelvragen drie en vier. De ouders zijn telefonisch 

benaderd, waarbij ze geïnformeerd zijn over zowel het doel van het onderzoek als de privacy 

betreffende het onderzoek.  

3.4.2 Dataverwerking 

“Alles is belangrijk” (Mortelmans, 2013). 

Tijdens de interviews is, na toestemming van de respondenten, gebruik gemaakt van 

opnameapparatuur voor een schriftelijke uitwerking van de interviews. Door interviews op te 

nemen en een verbatim transcript te maken, blijven de verwerking en analyse dicht bij de 

werkelijkheid ter verhoging van de betrouwbaarheid. Hierbij zijn ook opvallendheden 

genoteerd door de onderzoeker, zoals eventuele incidenten, emoties en non-verbaal gedrag, 

om hier eventueel bij de analyse conclusies uit te kunnen trekken die ondersteunend zijn bij 

de beantwoording van de hoofdvraag (Baarda, 2005).      

 Deze schriftelijke uitwerkingen zijn gelabeld, waarbij uitspraken, welke een bijdrage 

leveren aan de beantwoording van de opgestelde hoofdvraag en deelvragen, zullen worden 

geselecteerd (Berding & Witte, 2013). Dit labelen is gebeurd aan de hand van de uit de 

theorie opgestelde topics, waarbij fragmenten met overeenkomstig thema bij elkaar worden 

geplaatst (Baarda, 2005).         

 Met de uit de deelvragen verkregen resultaten zijn conclusies getrokken betreffende 

de hoofdvraag en worden aanbevelingen gedaan aan de opdrachtgever. 

3.4.3 Kwaliteit 

De onderzoekskwaliteit van het onderzoek wordt bepaald door de mate van validiteit en 

betrouwbaarheid (Mortelmans, 2013). 

Validiteit en betrouwbaarheid. 

De validiteit en de betrouwbaarheid van het kwalitatieve deel van het onderzoek zijn zoveel 

mogelijk geborgd door de interviews op te nemen en de transcripties ter goedkeuring voor te 

leggen aan zowel de ib’ers als de geïnterviewde leerlingen. Binnen het kwantitatieve deel is 

gekozen voor een grote onderzoekspopulatie om de betrouwbaarheid en de validiteit te 

vergroten (N=193).           

 De objectiviteit van de onderzoeker wordt gewaarborgd door eigen ervaringen, 

veronderstellingen en visies betreffende de onderzoeksvraag zoveel mogelijk opzij te zetten 

tijdens het onderzoek. Tijdens afstudeerkringen en persoonlijke gesprekken met de 

afstudeerbegeleider is stilgestaan bij mogelijke vooroordelen van de onderzoeker.  

http://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/interview-transcript/
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Daarnaast zijn er door de onderzoeker bewuste keuzes gemaakt betreffende de gekozen 

respondenten en de onderzoeksinstrumenten ter vergroting van de betrouwbaarheid en de 

validiteit van het onderzoek.         

 Er is gekozen voor semi-gestructureerde interviews om enerzijds de beleving van de 

respondent tot zijn recht te laten komen en anderzijds ruimte te bieden voor eigen inbreng. 

Zo wordt een zo volledig mogelijk beeld geschetst omtrent de onderzoeksvraag. Op basis 

van literatuuronderzoek zijn topiclijsten opgesteld waaruit de interviewvragen zijn 

opgemaakt.            

 Er is gekozen om bij de interviews met ib’ers te werken met vignetten omdat deze 

werkwijze dicht bij de dagelijkse praktijk staat, in combinatie met de plaats van afname 

(eigen basisschool) vergroot dit de ecologische validiteit van het onderzoek.   

 De interviews met de leerlingen zijn afgenomen zonder de aanwezigheid van ouders, 

omdat dit de antwoorden zou kunnen beïnvloeden. Met uitzondering van de drie leerlingen 

die op de vignetten zijn beschreven en de bij deelvraag 1 en 2 verkregen data, is de 

onderzoeker niet op de hoogte geweest van andere leerlinggegevens, zoals de motivering 

van de basisschool bij het gegeven advies of opmerkingen van de mentor. Hiervoor is 

gekozen om de stem van de leerling tijdens het interview een prominente plaats te geven 

zonder daarbij beïnvloed te worden door meningen of bevindingen van anderen. Dit is ook 

de reden dat er door de onderzoeker de bewuste keuze is gemaakt om de leerlingen, welke 

op de vignetten beschreven staan, niet deel te laten nemen aan de interviews.  

 Ook zijn er geen ouders geïnterviewd van leerlingen welke staan beschreven op de 

vignetten die gebruikt zijn voor de interviews met de ib’ers van de basisschool. Deze 

gegevens zouden het gesprek teveel sturen en de betrouwbaarheid van het onderzoek 

verminderen.            
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4.   Resultaten 

Hieronder zullen de uitkomsten van het onderzoek worden besproken, waarbij ingegaan zal 

worden op de mate van over- en onderadvisering, op- en afstroom en de factoren welke een 

rol spelen bij de totstandkoming van de adviezen.  

Mate van onder- en overadvisering 

Van de 193 eerstejaarsleerlingen van LMC Zuiderpark uit schooljaar 2015-2016 heeft 22% 
geen eindtoets gemaakt. Van de leerlingen die wel een eindtoets hebben gemaakt is 49% 
van het mannelijke en 51% van het vrouwelijke geslacht. Een verklaring voor het gegeven 
dat, ondanks het verplichte karakter ervan, niet iedere leerling een eindtoets heeft gemaakt, 
is een van de volgende uitzonderingsregels waarbij de basisschool de mogelijkheid heeft 
een leerling niet deel te laten nemen aan de eindtoets: leerlingen die volgens hun 
ontwikkelingsperspectief uitstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs binnen de 
uitstroomprofielen arbeidsmarkt of dagbesteding; leerlingen met een IQ lager dan 75 en 
leerlingen die vier jaar of korter in Nederland waren en de Nederlandse taal nog niet 
voldoende beheersen.         
 Van alle leerlingen die wel een eindtoets hebben gemaakt, heeft 54% een passend 
advies gekregen, waarbij de jongens in 61% en meisjes in 46% van de gevallen een advies 
kregen welke conform de score op de eindtoets was. Bijna een op de drie leerlingen (32%) 
kreeg een advies wat lager was dan de behaalde score op de eindtoets. Bij de jongens lag 
dit percentage lager (27%) en bij de meisjes hoger (37%). Overadvisering komt bij een op de 
zeven leerlingen voor (14%), waarbij het bij de meisjes (17%) iets vaker voorkomt dan bij de 
jongens (12%) (zie grafiek 1: advies naar sekse). Wanneer we een onderverdeling maken 
tussen de onderwijsniveaus welke aangeboden worden op LMC Zuiderpark, zien we dat 
leerlingen met het advies kaderberoepsgerichte- of theoretische leerweg in bijna de helft van 
de gevallen een passend advies hebben gekregen. Bij 16% van de gevallen was dit advies 
te laag en in 36% van de gevallen was dit advies te hoog en hadden deze leerlingen, 
wanneer we kijken naar de score op de eindtoets, een lager advies moeten krijgen. 
 Bij de leerlingen welke basisberoepsgerichte leerweg als advies hebben gekregen 
van de bassischool, is dit in meer dan de helft van de gevallen conform de behaalde score 
op de eindtoets. In 42% van de gevallen was dit advies te laag; het advies was in geen enkel 
geval te hoog.           
 Dat er een discrepantie waarneembaar is tussen de score op de eindtoets en het 
uiteindelijke advies, blijkt tevens wanneer we kijken naar aanwezige correlatie tussen beide 
gegevens. Hieruit blijkt dat er een significante medium correlatie aanwezig is tussen het 
gegeven schooladvies en de behaalde score op de eindtoets (Rs=.363, p<0,001 N=151).                                              

grafiek 1: advies naar sekse 

jongens

meisjes
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Het huidige onderwijsniveau gerelateerd aan het basisschooladvies 

Van alle eerstejaarsleerlingen uit schooljaar 2015-2016 volgt drie kwart van de leerlingen in 

het tweede leerjaar nog steeds onderwijs op het door de basisschool geadviseerde niveau. 

17% van de leerlingen is in leerjaar twee opgestroomd naar een hoger niveau, waarbij de 

meisjes (21%) dit vaker bewerkstelligden dan de jongens (13%). Een klein percentage van 

de leerlingen is afgestroomd naar een lager niveau, waarbij dit bij de jongens (11%) iets 

vaker plaatsvindt dan bij de meisjes (7%).       

 Wanneer we dit specificeren naar het niveau van de leerlingen in het tweede leerjaar 

in relatie met het ontvangen basisschooladvies, kunnen we hier aan de hand van verkregen 

data het volgende over vaststellen.  

Ondergeadviseerde leerlingen: 

Bij de data analyse omtrent de mate van onder- en overadvisering constateerden we dat een 

op de drie leerlingen een lager advies heeft gekregen dan verwacht werd op basis van de 

behaalde score op de eindtoets. De meerderheid (69%) van de ondergeadviseerde 

leerlingen volgt nog steeds onderwijs op dit (te lage) niveau, waarbij de meisjes (72%) iets 

vaker te vinden zijn op hetzelfde niveau dan de jongens (65%). Een percentage van 29% 

weet alsnog op te stromen naar een niveau waar ze, volgens de eindtoets, thuishoren. Dit 

gebeurt vaker bij de jongens (35%) dan bij de meisjes (25%). Slechts een leerling wist, 

ondanks het lagere advies, de verwachting van de basisschool niet waar te maken en 

stroomde af naar een lager niveau (zie grafiek 2: advies gerelateerd aan huidige niveau). 

Passend geadviseerde leerlingen: 

Bij de data analyse omtrent de mate van onder- en overadvisering constateerden we dat iets 

meer dan de helft van de leerlingen een advies heeft gekregen dat past bij de behaalde 

eindtoetsscore. Van deze leerlingen volgen er acht van de tien nog steeds onderwijs op dat 

niveau, waarbij voornamelijk de jongens vaak op dit niveau blijven zitten (86%). Een klein 

deel van deze groep leerlingen stroomt af naar een lager niveau (6%), waarbij er geen 

noemenswaardig verschil is tussen de beide geslachten. Een op de tien leerlingen die 

passend is geadviseerd stroomt op naar een hoger niveau waarbij meisjes (17%) dit 

opvallend vaker doen dan jongens (7%) (zie grafiek 2: advies gerelateerd aan huidige 

niveau). 

Overgeadviseerde leerlingen: 

Bij de data analyse omtrent de mate van onder- en overadvisering constateerde we dat 14% 

van de leerlingen een advies heeft gekregen dat hoger is dan de behaalde eindtoetsscore. 

Meer dan de helft van deze leerlingen (54%) volgt nog steeds onderwijs op dit niveau, 

waarbij opvalt dat vooral meisjes deze (te) hoge advisering waarmaken: 62% van de meisjes 

volgt nog steeds onderwijs op dit niveau. De jongens blijken meer moeite te hebben met het 

niveau en van deze groep volgt na twee jaar nog “slechts” 44% onderwijs op het 

geadviseerde niveau. Er is een kleine groep leerlingen die, ondanks het volgens de 

eindtoetsscore te hoge niveau, in slaagt om op te stromen naar een hoger niveau. Dit zijn in 

alle gevallen (23%) meisjes. Hiernaast is er nog een grote groep leerlingen (32%) die de 

hoge verwachtingen van de basisschool niet waar kan maken. Deze leerlingen stromen af 

naar een lager niveau. Dit zijn voornamelijk jongens (56%). Bij de meisjes ligt dit percentage 

met 15% beduidend lager (zie grafiek 2: advies gerelateerd aan huidige niveau). 
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     grafiek 2: advies gerelateerd aan huidig onderwijsniveau  

 

Wanneer het basisschooladvies niet als uitgangspunt wordt genomen, maar uitgegaan wordt 

van het huidige onderwijsniveau in klas twee, leidt dit tot de volgende resultaten: 

Huidig onderwijsniveau is gelijk gebleven aan het gegeven advies: 

Van de leerlingen welke niet zijn op- of afgestroomd is 60% passend geadviseerd, 11% 

overgeadviseerd en 33% heeft een lager advies gekregen in vergelijking met de score op de 

eindtoets.           

 Van de leerlingen die van de basisschool een kaderberoepsgerichte leerweg advies 

of hoger hebben gekregen, volgt 57% onderwijs op het geadviseerde niveau. Wanneer er bij 

alle leerlingen met een kaderberoepsgerichte leerweg eindtoetsscore dit niveau geadviseerd 

was, had 71% van de leerlingen nog op dit niveau onderwijs gevolgd. Wanneer gekeken 

wordt naar de basisberoepsgerichte leerweg, volgt 83% van de leerlingen nog steeds lessen 

op dit niveau, is 15% opgestroomd en twee procent afgestroomd. Wanneer de 

eindtoetsscore als uitgangspunt wordt genomen voor de advisering, had 80% van de 

leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg nog steeds onderwijs gevolgd op dit niveau, 

was 11% opgestroomd en zou negen procent van de leerlingen zijn afgestroomd naar een 

lager niveau (zie grafiek 3: huidig niveau in relatie tot het advies). 

Huidig onderwijsniveau is hoger dan het gegeven advies: 

Van de opgestroomde leerlingen heeft 35% een passend advies gekregen, is 54% 

ondergeadviseerd en heeft 11%, wanneer we dit vergelijken met de score op de eindtoets, 

een te hoog advies gekregen.         

 Van alle leerlingen met de basisberoepsgerichte leerweg als advies, is 14% 

opgestroomd. Wanneer we de eindtoetsscore als uitgangspunt nemen, is dit percentage iets 

lager (11%). Van de leerlingen met een advies voor de kaderberoepsgerichte leerweg is 19% 

opgestroomd.            

opgestroomd

gelijk gebleven

afgestroomd
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Wanneer de leerlingen met een eindtoetsscore, welke correleert met het 

kaderberoepsgerichte leerweg niveau, daadwerkelijk dit advies hadden gekregen, was een 

vergelijkbaar percentage (20%) opgestroomd naar een hoger niveau (zie grafiek 3: huidig 

niveau in relatie tot het advies). 

Huidig onderwijsniveau is lager dan het gegeven advies: 

Van alle leerlingen van LMC Zuiderpark die in het tweede leerjaar op een lager niveau 

onderwijs volgden is 38% passend geadviseerd. Daarnaast is meer dan de helft (54%) van 

de leerlingen die afstroomden overgeadviseerd en heeft een klein deel (8%) een te laag 

advies gekregen in relatie tot de behaalde eindtoetsscore.     

 Van alle leerlingen met een basisberoepsgerichte leerweg advies is een heel klein 

deel afgestroomd naar praktijkonderwijs (2%), wanneer de eindtoetsscore was gebruikt als 

leidraad bij het advies had dit percentage vele malen hoger uitgevallen (10%). Wanneer 

gekeken wordt naar de leerlingen met een kaderberoepsgerichte leerweg advies die zijn 

afgestroomd, ligt het percentage bij de basisschooladviezen (20%) aanmerkelijk hoger dan 

wanneer men bij de advisering de eindtoetsscore als leidend had aangenomen (8%) (zie 

grafiek 3: huidig niveau in relatie tot het advies).     

 Betreffende aanwezige correlaties tussen het advies en de onderwijspositie in het 

tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs, kan worden geconcludeerd dat het 

onderwijsniveau in klas twee een significant sterke samenhang heeft met het gegeven 

schooladvies in het primair onderwijs (Rs=.687, p<0,001 N=184). Als we daarnaast kijken 

naar aanwezige correlaties tussen de eindtoetsscore en onderwijsniveau in klas twee 

kunnen we vaststellen dat de behaalde score op de eindtoets een significante medium 

samenhang heeft met het onderwijsniveau in leerjaar twee (Rs=.412, p<0,001 N=151). 

 

 

       grafiek 3: huidig niveau in relatie tot het advies 
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Hoe komen de adviezen tot stand? 

De aanwezige discrepanties tussen het advies, de behaalde resultaten op de eindtoets en 

het uiteindelijke onderwijsniveau in het tweede leerjaar, impliceren dat het komen tot een 

passend niveauadvies een gecompliceerde taak is voor het primair onderwijs. Ondanks het 

gegeven dat de advisering door de scholen als complex wordt ervaren zijn alle respondenten 

zeer te spreken omtrent de vernieuwde adviseringsprocedure. De vergrote invloed en 

verantwoordelijkheid van het primair onderwijs en de beperkte inwerking van de eindtoets op 

de advisering leidde tijdens de interviews louter tot positieve reacties. Er wordt door alle 

respondenten gesteld dat het oordeel van de basisschool meer waarde toegedicht kan 

worden dan de eindtoets. Hierin gaan sommige respondenten nog een stapje verder door te 

stellen dat door de aanwezige ervaring en deskundigheid in het primair onderwijs de 

eindtoets overbodig is als hulpmiddel tijdens de advisering. “Je hebt grondig gesproken over 

en nagedacht over het advies dus waarom nog een Cito toets?” (ib’er). Daarnaast ervaren 

veel kinderen de toets als een stressvolle gebeurtenis met huilbuien en ziekmeldingen tot 

gevolg. In de meeste gevallen onnodig, omdat het niveauadvies al vast staat voor de afname 

van deze toets. Echter, de meeste respondenten beschouwen de eindtoets vooral als een 

alternatief en objectief gegeven naast het advies: “Als tweede gegeven is de Cito-toets 

gewoon een goed middel, niets meer en niets minder” (ib’er). De score op de eindtoets, 

welke pas bekend wordt na het geven van de adviezen, speelt slechts in een minimaal 

aantal gevallen, achteraf, nog een rol van betekenis. Dit heroverwegen gebeurt in alle 

gevallen waarbij de eindtoets een hoger niveau aangeeft dan het door de school afgegeven 

advies. Echter het bijstellen van het advies is niet vanzelfsprekend. “Je hebt grondig 

gesproken en nagedacht over het advies op basis van veel toetsen en gegevens van alle 

jaren, waarom dan op basis van de eindtoets dit aanpassen” (ib’er).   

 Alle respondenten gaan ervan uit dat iedere individuele basisschool over voldoende 

kwaliteit en kennis beschikt om een weloverwogen besluit te nemen over de hoogte van het 

niveauadvies.            

 Bij de totstandkoming van dit weloverwogen besluit speelt een aantal factoren een 

cruciale rol, zowel in de periode voorafgaand aan het advies als tijdens het opmaken van het 

advies.             

Sociaal kapitaal 

Bij het bespreken van de thuissituatie op het vignet heeft het al dan niet beschikken over een 

omvangrijk netwerk aan hulpbronnen volgens de ib’ers van de basisscholen niet direct 

invloed op het af te geven advies. Indirect speelt het hebben van een mindere thuissituatie 

alleen een rol wanneer de schoolprestaties hieronder zouden lijden. Op de vraag of er een 

relatie is tussen de thuissituatie en schoolprestaties wordt vaak ontkennend geantwoord, 

maar dat een stimulerende en prettige thuissituatie vaker leidt tot betere prestaties en 

uiteindelijk een hoger advies, wordt niet ontkend. Het wordt als “unfair” gezien om kinderen 

af te rekenen op een “slechte” thuissituatie, te meer omdat zowel de ouders, leerlingen als 

het primair onderwijs ervan overtuigd zijn dat juist het onderwijs de manier is om aan deze 

situatie te kunnen ontsnappen in plaats van deze te reproduceren. “In de wijk waarin wij 

staan met de kinderen die wij lesgeven is ons onderwijs de enige grote mogelijkheid om van 

kansarm naar kansrijk(er) te promoveren, dus vind ik het belangrijk dat ze naar een hoog 

niveau gaan” (ib’er).           
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Naast deze leerlingen juist een kans te willen geven, vinden een aantal ib’ers een minder 

positieve thuissituatie juist getuigen dat een leerling meer kan dan hij laat zien, zoals de 

volgende quotes illustreren: “Als een leerling in deze thuissituatie zo kan presteren, dan kan 

het alleen maar nog beter worden” (ib’er) en “veel hulp en een goede thuissituatie maar 

slecht presteren is misschien nog wel erger dan slecht presteren in een slechte thuissituatie” 

Deze uitspraken veronderstellen dat ib’ers bij leerlingen met een slechte thuissituatie eerder 

geneigd zijn tot het geven van een hoger advies dan bij leerlingen die thuis beschikken over 

een groot aantal bestaande en potentiële hulpbronnen. Wel is men van mening dat een 

leerling met weinig sociale netwerken op de juiste voortgezet onderwijs school terecht moet 

komen. Hierbij valt te denken aan huiswerk vrije scholen, scholen met huiswerkbegeleiding 

of scholen met een passende zorgstructuur, waarbij dus niet het niveauadvies maar het 

schooladvies wordt aanpast aan de omstandigheden.     

 In tegenstelling tot de ib’ers van de basisscholen zijn zowel een aantal ouders als 

leerlingen minder overtuigd van een afwezige negatieve correlatie tussen het gegeven 

advies en de thuissituatie van de leerling. Zo verwoordde een van de ouders: “Ik ben van 

mening dat je als ouder open moet zijn richting de school over de thuissituatie, maar ik weet 

bijna zeker dat mijn openheid over onze, op dat moment gecompliceerde, thuissituatie mijn 

zoon een niveautje heeft gekost. Er waren gezinnen waar hetzelfde speelde, maar hier niet 

transparant in waren waardoor zij er niet op zijn afgerekend. Had ik het ook maar verzwegen, 

dan had mijn zoon nu op de mavo gezeten” (ouder).  

Cultureel kapitaal 

Alle respondenten zijn ervan overtuigd dat het opgroeien in een omgeving waarbinnen  

lezen, zingen, het bezoeken van culturele activiteiten en het bezoeken van een bibliotheek 

onderdeel uitmaken van de opvoeding dit invloed heeft op de uiteindelijke prestaties in het 

onderwijs. Zo zegt een geïnterviewde ib-er bij het lezen van het vignet ouders altijd te 

adviseren lid te worden van de bibliotheek en hun zoon of dochter te stimuleren om te lezen, 

“maar als ze dit niet doen is dat niet de verantwoording van onze school”. Echter speelt bij 

het opstellen van het advies de aan- of afwezigheid hiervan volgens de ib’ers geen rol zolang 

het de prestaties niet negatief beïnvloed. “Als een leerling heel slecht scoort op Nederlands, 

omdat ouders nooit hebben gelezen met hun kind, heeft dit zeker invloed op het advies, niet 

omdat ze niet gelezen hebben maar omdat het cijfer zo laag is” (ib’er). 

Economisch kapitaal 

“Zonder aanwezige financiële middelen had mijn zoon nu op een lager onderwijsniveau 

gezeten” (ouder). 

Naast het hebben van een stimulerende en prettige thuissituatie kan ook het opgroeien in 

een gezin met ruime financiële mogelijkheden de weg openen naar een hoger niveauadvies. 

Bij het bespreken van deze financiële mogelijkheden op het vignet blijkt dat deze 

mogelijkheden in eerste instantie voornamelijk invloed hebben op faciliterende zaken als Cito 

training en/of het aanschaffen van hulpmiddelen. “Doordat sommige leerlingen 

huiswerkbegeleiding of Cito trainingen inkopen bij externe instanties ontstaat de situatie dat 

leerlingen met veel financiële armslag uiteindelijk hoger zullen scoren en krijgen uiteindelijk 

een hoger advies” aldus een ib’er.        

 Ook diagnostische onderzoeken naar eventuele gedrags- en/of leerproblemen bij 

leerlingen worden niet altijd door school gefinancierd. Zo moeten ouders vaak zelf betalen 

voor een onderzoek naar dyscalculie en dit wordt uiteindelijk vaak, vanwege de hoge kosten, 

achterwege gelaten.  
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Anderzijds hebben leerlingen met voldoende financiële armslag de mogelijkheid om over te 

gaan tot aanschaf van hulpmiddelen. “Mijn zoon heeft dyslexie, wij hebben boeken, een 

laptop en dure computerprogramma’s gekocht welke speciaal ontwikkeld zijn voor 

dyslectische kinderen, anders was hij nooit zover gekomen” (ouder). Hierdoor zullen 

leerlingen met financiële mogelijkheden tijdens de advisering niet anders worden 

geadviseerd dan leerlingen waarbij dit ontbreekt, maar vergroot deze mogelijkheid wel de 

kans op betere resultaten en dus een hoger advies.      

Symbolisch kapitaal 

“Een leerling met hoogopgeleide ouders krijgt niet per se een hoger advies, al zien we wel 

vaak een link tussen beide” (ib’er) 

Dat het beschikken over financiële mogelijkheden over het algemeen gerelateerd kan 

worden aan het opleidingsniveau van ouders, is niet opzienbarend. Echter het bewust hoger 

adviseren van leerlingen waarvan de ouder(s) een hoge status genieten door het bekleden 

van hoge maatschappelijke posities of genoten opleiding, is volgens respondenten niet aan 

de orde. Bij het bespreken van dit item op het vignet ontkennen alle ib’ers stellig dat deze 

factor een rol speelt. Zo zegt een ib’er hier over: “Het is schandalig dat dit in de media zo 

groot wordt gemaakt, nu lijkt het net alsof wij subjectief zijn en ons laten beïnvloeden door 

een vader met een hoge functie of veel geld ”. Wanneer hier echter op doorgevraagd wordt 

nuanceren de meeste ib’ers deze mening met uitspraken als: “Onbewust doen 

hoogopgeleide ouders iets met je, ook al probeer je dat koste wat kost te vermijden” en “Ik 

ben van mening dat de school geen onderscheid maakt daarin, maar dat het ergens in het 

achterhoofd een rol speelt weet ik bijna zeker”. Hieruit blijkt dat de meeste ib’ers ervan 

overtuigd zijn dat het onbewust toch meespeelt bij het opstellen van het advies, ondanks de 

in eerste instantie geuite ontkenningen.       

  Zo zegt een geïnterviewde ib’er hier het volgende over: “Ouders scheppen met hun 

voorkomen, gedrag en opleiding een beeld dat het primair onderwijs, zowel in positieve als in 

negatieve zin, het liefst niet wil projecteren op het kind”. Echter blijkt dit beeld vaak lastig uit 

te schakelen waardoor er, volgens sommige ib’ers, bij twijfel over de hoogte van het advies 

ouders doorslaggevend kunnen zijn. “Bij hoogopgeleide ouders heb je toch een ander 

verwachtingspatroon” aldus een ib’er. Dit beeld bouwt zich op in de jaren dat een ouder 

aanwezig is tijdens de formele en informele contacten.      
 De aanwezigheid van ouders/verzorgers bij deze formele contactmomenten, zoals 

ouderavonden, het voorlopige adviesgesprek en andere schoolse momenten speelt totaal 

geen rol bij de advisering volgens alle respondenten. “Je kunt een kind toch niet afrekenen 

op ouders die niet willen komen?” (ib’er).         

 Dat het in praktische zin onhandig is en vooral vervelend voor het kind, zijn nadelige 

gevolgen van het wegblijven tijdens deze officiële aangelegenheden. 

Druk van ouders 

“Vorige week werd ik nog bedreigd door een moeder die zei: “mijn God zal u straffen voor dit 

advies”. Gelukkig ben ik niet gelovig” (ib’er).  

Ouders kunnen doormiddel van aanwezige financiële mogelijkheden, opleiding en opvoeding 

indirect invloed uit oefenen op het advies, evenwel ervaren de respondenten sinds de 

nieuwe regelgeving omtrent het basisschooladvies ook in toenemende mate druk van 

ouders. “De laatste jaren ontstaan er veel meer discussies dan voorheen” (ib’er). Hierbij 

spreekt men over getallen tussen de vijf en vijftien procent van de gesprekken welke als 

lastig worden geclassificeerd, waarbij in uitzonderlijke gevallen de directie nodig is om deze 

gesprekken tot een goed einde te brengen.        
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Deze druk wordt door sommige ib’ers ervaren vanaf het moment dat er een voorlopig advies 

wordt afgegeven in groep zeven. Deze gesprekken worden als intimiderend omschreven en 

je moet als ib’er stevig in je schoenen staan om daar niet in mee te gaan. Deze intimidatie 

loopt uiteen van schelden en dreigen met fysiek geweld tot poging tot omkoping. Zo zegt een 

van de ib’ers: “Ik heb absoluut het gevoel dat ze me onder druk willen zetten. Een ouder 

heeft zelfs getracht me om te kopen door geld aan te bieden, hiervoor moest ik het 

basis/kader advies van zijn dochter verhogen naar minimaal mavo- en het liefst havo 

niveau”.           

 Voor alle ib’ers geldt dat deze druk voornamelijk voelbaar is tijdens gesprekken met 

ouders waarvan het kind een eindtoetsscore heeft behaald welke hoger ligt dan het door de 

school afgegeven advies. “Als een leerling een kaderadvies heeft gekregen van ons en 

vervolgens een havo eindtoetsscore haalt, levert dit vaak lastige gesprekken op” (ib’er). 

Deze adviezen moeten volgens de nieuwe regelgeving worden herzien en ouders menen 

daar rechten aan kunnen ontlenen, zoals dit vroeger, toen de Cito nog leidend was, 

inderdaad het geval was. “De eindtoets wordt op deze manier een vrijbrief voor ouders om 

tot onderhandelen over te gaan” (ib’er). Om discussies en confrontaties met ouders bij de 

eindadvisering te voorkomen wordt vaak al in groep zes gestart met het voorbereiden van 

ouders op het eventuele advies in groep acht.       

 Afgezien van de basisscholen ervaren ouders ook dat er met een hoge 

eindtoetsscore iets te halen valt. “Ik was niet helemaal tevreden met het advies voor mijn 

zoon, maar heb hier niets over gezegd. Andere ouders gingen met de borst vooruit en de 

score in hun hand vol in de aanval; met wisselend succes overigens” (ouder). De meeste 

respondenten geven aan dat, ondanks deze soms hoog opgevoerde druk, men in bijna alle 

gevallen vasthoudt aan het oorspronkelijke advies. De discussie met ouders wordt 

aangegaan, maar ib’ers gaan over het algemeen niet overstag en er worden geen 

concessies gedaan aan het oorspronkelijke advies. Er is voor de school geen verplichting om 

het advies naar boven bij te stellen. Slechts wanneer de school, na het bekend worden van 

de eindtoetsscore, zelf het advies wil verhogen, zal men het oorspronkelijke advies 

aanpassen.            

 Daarnaast komt het regelmatig voor dat ouders bij een tegenvallend advies overgaan 

op beloftes welke zouden moeten resulteren in een hoger advies. Zo stellen veel ouders dat 

ze ervan overtuigd zijn dat hun kind het (hogere) niveau aankan en zij de 

verantwoordelijkheid hiervoor op zich zullen nemen. Het ondersteunen van het kind, 

huiswerkklassen en het volgen van bijlessen op het voortgezet onderwijs, zijn veelgehoorde 

beloftes die ouders ter tafel brengen om de school te overtuigen het advies aan te passen. 

Deze beloftes spelen evenwel geen rol meer bij de totstandkoming van het advies, zo legt 

een ib’er uit: “Hoe kan ik een leerling op basis van een belofte van ouders een advies geven 

waarvan we niet weten of deze überhaupt wordt nagekomen en wellicht helemaal niet tot de 

gewenste niveau verbetering leidt?”         

 Of ouders leggen de verantwoordelijkheid bij de school, zoals deze ib’er tijdens een 

interview omschreef: “Toen ik bij het eerste gesprek in groep acht vertelde dat zijn zoon 

waarschijnlijk een kaderadvies zou krijgen, kreeg ik direct de vraag wat wij eraan gingen 

doen om daar havo van te gaan maken”.       
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Menselijk kapitaal 

Dat er bij het opstellen van het advies naar behaalde resultaten, inzet, gedrag en 

werkhouding wordt gekeken wordt door iedere respondent bevestigd. Echter de mate waarin 

deze factoren zich verhouden tot het advies is sterk wisselend. Zo is er een aantal scholen 

waarbij niet naar kenmerken als gedrag, inzet en huiswerkattitude wordt gekeken, omdat 

men dit van ondergeschikt belang vindt bij het behalen van succes in het voortgezet 

onderwijs.           

 Zolang het de prestaties niet in de weg zit, heeft het ontbreken van deze facetten 

geen gevolgen voor het advies. “Natuurlijk baal ik als ik een kind dat keihard werkt en er hard 

voor knokt een lager advies moet geven dan een leerling die niets doet en het allemaal wel 

best vind, maar het gebeurt wel gewoon” aldus een ib’er die hier moeite mee heeft, zo blijkt 

uit de intonatie en het ophalen van de schouders.     

 Tevens blijkt er sprake van onwetendheid bij scholen omtrent het belang van de 

minder goed meetbare onderdelen binnen het onderwijs en is er mogelijk een discrepantie 

waarneembaar tussen de waarde van deze factoren tijdens de advisering en de waarde die 

het voortgezet onderwijs hieraan hecht. Zo illustreren de volgende uitspraken: “Ik vermoed 

dat er veel leerlingen in het voortgezet onderwijs afstromen vanwege een gebrek aan 

motivatie, maar wij kijken daar eigenlijk niet naar bij het opstellen van het advies” (ib’er) en 

“Het interesseert ons eigenlijk niet of ze huiswerk maken terwijl ik merk dat het voortgezet 

onderwijs hier juist veel waarde aan hecht” (ib’er). Dat basisscholen ervoor open staan om 

deze discrepantie te verkleinen, blijkt wel uit de volgende uitspraak: “Wij willen graag weten 

welke factoren nu een belangrijke rol spelen, want dat weten wij ook niet zeker, 

onderwijssucces gaat echt niet alleen over intelligentie” (ib’er).    

 De grote meerderheid van de scholen wijst op het vignet naar behaalde resultaten, 

capaciteiten en talent wanneer ze wordt gevraagd naar de belangrijkste factoren bij de 

advisering. Bij twijfel over het te geven advies maakt men als tweede gegeven gebruik van 

de “lastig meetbare” factoren als gedrag en huiswerkattitude. Een ib’er omschreef dit als 

volgt: “Goed gedrag en een goede werkethos zorgen bij twijfel voor een hogere advisering 

en andersom zorgt slecht gedrag bij twijfel vaak voor een lager advies”. Wel onderschrijven 

docenten dat dit de meest ingewikkelde adviezen zijn. “Het blijft ethisch gezien een lastig 

verhaal om die vervelende leerling die nooit wat doet naar het vwo te sturen, we hopen dan 

maar dat hij zijn lesje op het vo leert” (ib’er). Voor ouders is dit herkenbaar; “Gedrag werd 

niet naar gekeken, er waren leerlingen die de hele dag naar buiten staarden, nooit iets deden 

en de les verziekten, maar vervolgens wel naar het vwo zijn gegaan” (ouder).   

 Daarentegen zijn het voornamelijk de geïnterviewde leerlingen die, in tegenstelling tot 

ouders en ib’ers, stellen dat bij het opstellen van het advies vooral gekeken wordt naar 

gedrag, werkhouding en inzet. Zo illustreert deze uitspraak van een leerling: “Ik had bijna de 

beste cijfers van de klas en een van de hoogste cito scores maar toch kreeg ik een lager 

advies dan de meeste leerlingen, ik was nogal vervelend op school”.   

 Daarnaast wordt er door scholen ook in het gedrag onderscheid gemaakt tussen 

aangeleerd en aangeboren gedrag.  Bij aangeboren gedragsstoornissen als ADHD en ADD, 

waarbij de mogelijkheid bestaat dat kinderen als stoorzender in de klas kunnen fungeren, 

heeft dit geen invloed op de hoogte van het advies, ook niet bij twijfel. “Het hebben van 

ADHD resulteert niet per definitie in een lager advies; dit zou het gedrag niet verminderen, 

eerder versterken” aldus een ib’er. Wel wordt in deze gevallen doorverwezen naar scholen 

die bekend staan om een goede zorgstructuur om deze leerling een goede begeleiding te 

bieden.  
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Met betrekking tot de cruciale factoren tijdens het opstellen van het advies is er slechts een 

miniem verschil waarneembaar in het plaatsen van het zwaartepunt. Zo worden over het 

algemeen de resultaten van toetsen en testen van groep zes, zeven en acht als leidraad 

genomen waarbij de deelgebieden begrijpend lezen en rekenen een hoofdrol spelen. 

“Wanneer ik ga starten met het opstellen van het advies kijk ik eerst naar de score op 

begrijpend lezen, daarna ga ik verder kijken. Begrijpend lezen is in mijn optiek een grote 

voorspeller bij ieder vak” (ib’er). Bij een grote leerachterstand op het gebied van begrijpend 

lezen weegt dit, ook bij goede resultaten, bij de meeste scholen mee bij het bepalen van het 

advies. “Een leerling met een leerrendement5 van 0,7 op begrijpend lezen krijgt geen mavo 

of havo advies van ons, ongeacht zijn behaalde scores. Al ligt het niet in de lijn der 

verwachting dat een leerling met deze achterstand hoge cijfers zal halen”. De overige 

scholen gebruiken aanwezige achterstanden alleen voor het aanvragen van LWOO gelden6 

en houden bij het opstellen van het advies alleen rekening met wat de leerling heeft laten 

zien, ongeacht eventuele grote leerachterstanden. Hierbij geldt: hoog scoren is een hoog 

advies. Wel wordt er door de scholen aangegeven dat men niet goed kan inschatten of het 

eindniveau in groep acht, waarop men het advies baseert, aansluit bij het startniveau in het 

eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. “Ik vraag me wel eens af; wat doen wij nu aan 

bijvoorbeeld begrijpend lezen en rekenen, en wat doet het voortgezet onderwijs daar nu 

vervolgens mee. Ik vermoed dat dit niet helemaal op elkaar aansluit” (ib’er).  

 Leerlingen waarbij de resultaten tegenvallen in relatie tot aanwezig potentieel talent, 

kunnen op sommige scholen rekenen op clementie. “Potentieel talent wordt zeker onderkent 

en daar passen we het advies op aan“ (ib’er). Echter gaan de meeste scholen bij potentieel, 

maar momenteel niet zichtbaar talent, niet over tot een hoger advies. “Als het erin zit maar 

ze laten het niet zien dan laten we het gewoon zo, we houden het feitelijk en gaan niet 

speculeren. Het valt toch niet te verkopen aan vo scholen dat een leerling havo advies krijgt 

terwijl hij dit nooit heeft laten zien, alleen maar omdat wij denken dat het erin zit” (ib’er). 

 Dat deze benadering in sommige gevallen tegen het zere been is van ouders blijkt uit 

de volgende reactie: “Mijn zoon heeft last van faalangst en scoorde altijd slecht op toetsen, 

terwijl hij thuis, in de klas en bij het maken van zijn huiswerk wel altijd goed presteerde. 

Helaas keek de docent alleen naar de cijfertjes” (ouder).      

 Wel krijgen leerlingen, waarbij men onderschrijft dat er potentieel talent aanwezig is, 

bij twijfel tussen twee niveaus vaak een dubbel advies7 of gaat men voor het hoogste advies. 

 Zo geven veel scholen aan het advies (eventueel) alleen aan te passen wanneer er 

een discrepantie van minimaal een schoolniveau waarneembaar is. Een mavo advies in 

combinatie met een mavo/havo eindtoets leidt zelden tot een hoger advies. Een mavo advies 

met een havo/vwo eindtoets, zal in de meeste gevallen sorteren in een dubbel advies 

mavo/havo en incidenteel tot een havo of havo/vwo advies.    

 Slechts een ib’er geeft aan liever aan de hogere kant te adviseren in de 

veronderstelling dat het prestatieniveau van de leerling zich aanpast aan het niveau van de 

klas. Dit blijkt na analyse van de kwantitatieve data vooral op te gaan voor meisjes. Als 

tussenoplossing kiest men er voor om kinderen een dubbel advies te geven of naar 

scholen/klassen met meerdere niveaus te verwijzen, waardoor men de weg naar een hoger 

niveau niet direct afsluit. “Ik kreeg een basis/kader advies van mijn basisschool, maar werd 

door Zuiderpark in een kaderklas geplaatst, deze klas tilt mijn niveau omhoog” (leerling). 

    

                                                           
5 Een score van 1,0 betekent “op niveau”; een score kleiner dan 1,0% is een achterstand en een score groter      
dan 1,0% is een voorsprong.  
6 Leerwegondersteunend onderwijs. Wanneer een leerling meerdere (grote) achterstanden heeft binnen de 
leergebieden kan hiervoor een financiële vergoeding worden aangevraagd om extra zorg te arrangeren. 
7 Bij een dubbel advies worden er twee aangrenzende schoolsoorten geadviseerd, bijvoorbeeld mavo/havo. 
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De meeste basisscholen zijn liever wat terughoudend met het geven van hoge adviezen. 

“Het is beter om iets lager te beginnen om de kans op afstroom te minimaliseren, afstromen 

doet zoveel met het vertrouwen van een kind” (ib’er). Op een (te) hoog niveau moeten 

presteren kan bovendien erg frustrerend zijn voor de leerling. “Ik ben blij dat mijn zoon een 

kader advies heeft, op mavo had ik waarschijnlijk een chagrijnig kind gehad thuis” (ouder).

             

Vroegtijdige selectie 

Afgezien van het feit dat veel respondenten een mening hebben over het (vroege) stadium 

van de advisering, speelt het bij de totstandkoming van het advies slechts een bescheiden 

rol. Een beperkt aantal scholen houdt wel degelijk rekening met het momentum waarop het 

advies wordt afgegeven. Deze scholen doen dit over het algemeen vaker bij jongens dan bij 

meisjes vanwege de ontwikkelingsfase waarin deze zich bevinden, aldus de ib’ers. Dit kan 

een verklaring zijn voor het, verhoudingsgewijs, hoge aantal ondergeadviseerde meisjes. 

“Jongens laten, in tegenstelling tot de meeste meisjes, vaak pas groei zien eind groep acht 

of zelfs nog later, hier houden we wel rekening mee bij het advies” (ib’er). Dit doen ze door 

bij jongens, waarbij men de verwachting heeft dat hij zich nog sterk zal ontwikkelen op het 

voortgezet onderwijs, een dubbel advies te geven of een school te adviseren met 

zogenaamde dakpanklassen waarbij men in het brugjaar werkt op meerdere niveaus 

waardoor de uiteindelijke selectie nog een jaar wordt uitgesteld.     

      

Wat als leerlingen, ondanks het weloverwogen advies, toch afstromen? 

Indien zich, ondanks een weloverwogen advisering op basis van eerdergenoemde factoren, 

in het voortgezet onderwijs toch afstroom voordoet bij oud-leerlingen, zijn primair onderwijs 

scholen zich daar over het algemeen bewust van. Het niveau van deze oud-leerlingen moet, 

volgens de nieuwe regelgeving, na drie jaar in kaart worden gebracht door het primair 

onderwijs. Naast het gegeven dat dit voor de basisschool vanuit praktisch oogpunt moeilijk 

realiseerbaar is, blijken de meeste ib’ers zich hier ook niet meer verantwoordelijk voor te 

voelen.“Ik voel me verantwoordelijk voor het niveau waarop ze starten in klas 1, waar ze in 

klas 3 zitten is niet meer toe te schrijven aan het, destijds afgegeven en in onze ogen 

passend, advies en dus de verantwoordelijkheid van de voortgezet onderwijs school” (ib’er). 

Hierbij vormt zelfs een fictief afstroompercentage van oud-leerlingen van 80 procent voor 

een van de respondenten geen reden om te twijfelen aan de afgegeven advisering. 

“Wanneer acht op de tien oud-leerlingen van onze school afstromen in het voortgezet 

onderwijs weet ik niet of wij daardoor gaan twijfelen, we gaan uit van onze deskundigheid” 

(ib’er).             

 De meerderheid van de scholen voelt zich voornamelijk verantwoordelijk voor 

afstroom in een vroeg stadium van het voortgezet onderwijs, zoals eind leerjaar 1 en wordt 

door de meeste scholen bij een hoog afstroompercentage kritisch gekeken naar de 

totstandkoming van de adviezen van betreffende leerlingen.     

 Wat hierbij ontbreekt, aldus de ib’ers, is afstemming met voortgezet onderwijs 

scholen. Zo is de reden van afstroom vaak niet bekend en wordt er niet gesproken over 

betreffende leerlingen. Hierdoor weten basisscholen de vinger niet op de zere plek te 

plaatsen en is het moeilijk om (eventuele) veranderingen door te voeren bij het 

adviseringsproces, zoals een ib’er verwoordde: “Als het voortgezet onderwijs het advies niet 

passend vindt of een leerling stroomt af naar een lager niveau, wil ik daar graag over praten, 

waarin past het niet en waar is het fout gegaan”. Maar dat gebeurt slechts sporadisch” (ib’er). 

Opmerkelijk dat men deze gesprekken niet voert omdat voortgezet onderwijs scholen over 

het algemeen met een aantal vaste toeleverende basisscholen van doen heeft. 
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5. Conclusies, aanbevelingen en discussie 

Inleiding 

Om kansengelijkheid in het onderwijs te vergoten is in 2014 het veranderd toetsbesluit 

ingevoerd. Door deze maatregel verplaatste het zwaartepunt van de advisering zich van de 

landelijke eindtoets naar de basisschooladvies. Hierdoor zouden leerlingen op een plaats 

terecht moeten komen in het voortgezet onderwijs welke recht doet aan de individuele 

mogelijkheden.          

 Paradoxaal genoeg is sinds de invoering van deze regelwijziging in toenemende 

mate sprake van kansenongelijkheid in het onderwijs (Onderwijsinspectie, 2016). Anderzijds 

constateert LMC een toenemende mate van afstroom op scholen binnen dit bestuur. Deze 

afstroom wordt door LMC Zuiderpark gerelateerd aan het hoge aantal niet passende 

adviezen. Daarnaast wordt de kwaliteit van de gegeven adviezen in het primair onderwijs 

door voortgezet onderwijs scholen als het grootste knelpunt gezien binnen het veranderd 

toetsbesluit.            

 Het hoge percentage leerlingen van LMC Zuiderpark dat een niet passend advies 

heeft gekregen, het hoge afstroompercentage op de LMC scholen, de kritiek op de 

advisering in het primair onderwijs en de onderzoeksuitkomsten betreffende 

kansenongelijkheid, vormen aanleiding voor dit onderzoek.     

 De hoofdvraag van dit onderzoek richt zich op de relatie tussen het advies, de 

eindtoets en de onderwijsresultaten in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. 

Hierbij is gekeken naar de mate van onder- en overadvisering (deelvraag 1), in welke mate 

leerlingen op het verwachte niveau presteren (deelvraag 2), en welke factoren een rol spelen 

bij de totstandkoming van het advies (deelvraag 3). Deze vraag is ingegeven door het feit dat 

kinderen van hoog opgeleide en kinderen van rijke ouders een hoger advies krijgen dan 

vergelijkbare leerlingen met laag opgeleide ouders (Onderwijsinspectie, 2016). Afsluitend is 

er gekeken of en op welke manier ouders het advies (trachten te) beïnvloeden (deelvraag 4). 

 Na bespreking van deze deelvragen zal ingegaan worden op de gestelde hoofdvraag, 

waarna er aanbevelingen worden gedaan aan de opdrachtgever en het primair onderwijs. 

Om vervolgens af te sluiten met de discussie.      

5.1 Deelvraag 1: In welke mate is er bij eerstejaars leerlingen van LMC Zuiderpark 

van schooljaar 2015-2016 sprake van onder- of overadvisering?   

Van alle eerstejaars leerlingen van schooljaar 2015-2016 op LMC Zuiderpark, welke een 
eindtoets hebben gemaakt, heeft ongeveer de helft van de leerlingen geen passend advies 
gekregen. Landelijk ligt dit percentage lager en worden er verhoudingsgewijs op de 
onderzochte Rotterdamse scholen dus minder passende adviezen afgegeven. Wanneer we 
onderscheid maken tussen sekse, kunnen we concluderen dat meisjes vaker een advies 
krijgen dat niet met de score op de eindtoets correspondeert. Meisjes worden opvallend vaak 
ondergeadviseerd door de basisschool in vergelijking met de jongens. Ook overadvisering 
komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens.       
 Een op de drie leerlingen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg zit op een te hoog 
niveau wanneer we de eindtoets in ogenschouw nemen, daarnaast is een op de zes 
leerlingen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg ondergeadviseerd. Ook in het onderzoek 
van de onderwijsinspectie (Onderwijsinspectie, 2016) werd geconstateerd dat, wanneer er 
sprake is van een niet passend advies, dit vaker te hoog dan te laag is.   
 Wanneer we kijken naar leerlingen welke de basisberoepsgerichte leerweg volgen, 
zitten twee van de vijf leerlingen op een te laag niveau in relatie met de behaalde 
eindtoetsscore.           
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Er is binnen dit onderzoek een significant medium verband geconstateerd tussen het 
schooladvies en de behaalde score op de eindtoets. Deze correlatie is bij jongens in grotere 
mate aanwezig dan bij de meisjes.  

5.2 Deelvraag 2: Welk percentage onder- en overgeadviseerde leerlingen uit het 

eerste leerjaar van schooljaar 2015-2016 is na twee jaar op het verwachte 

niveau, opgestroomd of afgestroomd? 

Van alle eerstejaars leerlingen uit schooljaar 2015-2016 volgt een op de drie leerlingen in het 

tweede leerjaar op een ander niveau onderwijs dan het destijds door de basisschool 

afgegeven advies. Van deze groep kinderen is het merendeel opgestroomd naar een hoger 

niveau. Dit valt wellicht te verklaren aan de hand van het, bij deelvraag 1 geconstateerde, 

hoge aantal ondergeadviseerde leerlingen. In het bijzonder ondergeadviseerde jongens 

slagen er regelmatig in om op te stromen naar een hoger niveau. Ondergeadviseerde 

meisjes blijven vaker steken op het geadviseerde niveau.      

 Leerlingen welke van de basisschool een advies hebben gekregen conform de 

behaalde score op de eindtoets maken deze gestelde verwachting over het algemeen waar. 

Zowel passend geadviseerde jongens als meisjes stromen zelden op naar een hoger of af 

naar een lager niveau. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een advies wat correleert met 

de eindtoetsscore vaak een goede voorspeller is voor het niveau in het tweede leerjaar. 

Hetgeen niet impliceert dat het gevolgde onderwijsniveau in leerjaar twee, wat correleert aan 

het gegeven advies, in alle gevallen recht doet aan de mogelijkheden van de leerling. 

 Voor een op de twee leerlingen welke een te hoog advies heeft gekregen in 

vergelijking met de behaalde eindtoetsscore blijkt dit een niet te realiseren verwachting. 

Voornamelijk overgeadviseerde jongens hebben veel moeite om te voldoen aan de eisen 

van dit onderwijsniveau, waarbij uiteindelijk 60 procent afstroomt naar een lager niveau. De 

meisjes hebben opvallend weinig moeite met het (te) hoge geadviseerde niveau blijkt uit het 

feit dat slechts een op zes overgeadviseerde meisjes afstroomt naar een lager 

onderwijsniveau.         

 Wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen de aangeboden leerwegen8 op LMC 

Zuiderpark kan worden geconcludeerd dat voornamelijk het niveau van de 

kaderberoepsgerichte leerweg voor basisscholen lastig is in te schatten. Iets minder dan 60 

procent van de leerlingen met een advies voor de kaderberoepsgerichte leerweg volgt na 

twee jaar nog onderwijs op dit geadviseerd niveau. De overige leerlingen zijn opgestroomd 

naar een hoger (20 procent) of afgestroomd naar een lager niveau (23 procent) Het 

percentage op- en afgestroomde leerlingen had een stuk lager gelegen wanneer niet het 

schooladvies maar de eindtoetsscore leidend was geweest tijdens de advisering. In dat geval 

had drie op de vier leerlingen nu nog onderwijs gevolgd op de kaderberoepsgerichte 

leerweg. De eindtoets blijkt voor de kaderberoepsgerichte leerweg een betere voorspeller 

dan het door de school opgestelde niveauadvies.       

 Leerlingen welke van de basisschool de basisberoepsgerichte leerweg als advies 

hebben gekregen volgen in acht van de tien gevallen in het tweede leerjaar nog steeds 

onderwijs op dit niveau. De overige 20 procent is opgestroomd naar een hoger niveau (17 

procent) of afgestroomd naar een lager niveau (3 procent). In het geval van de leerlingen 

met de basisberoepsgerichte leerweg als advies, is het schooladvies een betere voorspeller 

van het niveau in leerjaar twee dan de behaalde score op de eindtoets. Wanneer in dit geval 

de eindtoets leidend was geweest, in plaats van het schooladvies, zouden er meer leerlingen 

zijn afgestroomd en minder opgestroomd. 

                                                           
8 Vanwege het geringe aantal leerlingen wat op LMC Zuiderpark de theoretische leerweg volgt zijn deze niet 
opgenomen in de conclusies.  
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5.3 Deelvraag 3: Welke factoren spelen een rol bij de totstandkoming van het 

advies volgens het primair onderwijs, de ouders en de leerling? 

De meeste scholen zijn niet volledig overtuigd dat de factoren waarop het advies wordt 

gebaseerd tevens factoren zijn welke binnen het voortgezet onderwijs zorgen voor 

onderwijssucces. Bovendien twijfelt men over de aansluiting van het curriculum tussen beide 

onderwijslagen.           

 Het menselijk kapitaal is bij de totstandkoming van het advies de bepalende factor. 

Deze constatering is vergelijkbaar met de conclusie voortkomend uit het onderzoek van de 

onderwijsinspectie (2014). Er wordt voornamelijk gekeken naar prestaties, capaciteiten, 

talent en in mindere mate naar inzet, gedrag en motivatie. De invloed van deze factoren is 

niet bij alle scholen overeenkomstig. Zo wordt er door een beperkt aantal scholen enkel 

gekeken naar capaciteiten en geleverde prestaties in de groepen zes, zeven en acht en 

worden factoren als inzet, gedrag en motivatie buiten beschouwing gelaten. Echter de 

meeste scholen binnen dit onderzoek gebruiken deze “moeilijk meetbare” factoren als 

werkhouding en gedrag bij twijfel over het te adviseren niveau, waarbij dit zowel in positieve 

als negatieve zin geldt. Wel wordt er in deze gevallen vaak een schooladvies gegeven aan 

leerlingen die op deze gebieden behoefte hebben aan extra ondersteuning zoals 

huiswerkklassen en/of een goede zorgstructuur. Deze uitkomsten zijn in overeenstemming 

met de conclusies uit het onderzoek van Driessen (2005).     

 Binnen deze capaciteiten en prestaties wordt er vooral cijfermatig gekeken naar de 

resultaten. Hierbij ligt het zwaartepunt bij de leergebieden begrijpend lezen en rekenen. 

Hierbij wordt individueel beoordeeld waarbij men geen vergelijk maakt met andere leerlingen 

uit de klas. Voornamelijk een grote leerachterstand op begrijpend lezen zorgt in veel gevallen 

voor een lager advies, ongeacht de behaalde cijfers en resultaten. Dit in tegenstelling tot het 

onderzoek van de onderwijsinspectie (2014), waaruit blijkt dat er voornamelijk naar 

rekenprestaties wordt gekeken en begrijpend lezen minder van belang is.  

 Potentieel talent dat nog niet zichtbaar is in cijfers, wordt vaak niet vertaald in een 

hoger advies. Wel kan dit resulteren in een dubbel advies waarbij de leerling de kans krijgt 

dit op het voortgezet onderwijs verder te ontwikkelen. Dit gebeurt over het algemeen vaker 

bij jongens dan bij meisjes vanwege de door de school veronderstelde latere ontwikkeling 

van deze groep waardoor het selectiemoment voor hen in sommige gevallen te vroeg plaats 

vindt.             

 De rol van de eindtoets is binnen de advisering minimaal. Slechts eindtoetsscores 

welke wezenlijk verschillen van het gegeven schooladvies worden over het algemeen 

aangepast. Hierbij gaat men vaak over tot het geven van een dubbel advies of een advies 

wat ligt tussen het oorspronkelijke advies en de behaalde eindtoetsscore.  

 Sociaal kapitaal speelt een opvallende rol binnen de totstandkoming van het advies 

op de onderzochte Rotterdamse scholen. Waar men aangaande de theorie zou 

veronderstellen dat het ontbreken van dit kapitaal bij veel leerlingen zal leiden tot een lager 

advies, is dit voor veel scholen juist een reden om leerlingen kansen te bieden. De scholen 

houden er bewust en onbewust rekening mee dat de prestaties zijn geleverd in afwezigheid 

van dit sociale kapitaal. Bovendien beseft men dat onderwijs voor deze leerlingen de kans is 

om kansrijk(er) te zijn in de maatschappij, wat niet inhoudt dat het ontbreken van dit kapitaal 

leidt tot een hoger advies, maar dat men wel degelijk kijkt naar de mogelijkheden van het 

kind en daarbij de beste oplossingen zoekt. Scholen zijn over het algemeen geneigd kansen 

te bieden aan kinderen, maar deze moeten wel realistisch zijn.  
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Aan de hoge kant adviseren in de veronderstelling dat leerlingen zich aanpassen aan het 

niveau, doen ib’ers slechts sporadisch. Er wordt bij twijfel vaak een dubbel advies gegeven 

waarmee de ib’er de leerling niet direct kansen ontneemt.     

 Wel zijn alle respondenten binnen het onderzoek ervan overtuigd dat de 

aanwezigheid van sociaal en cultureel kapitaal zal leiden tot betere prestaties wat uiteindelijk 

zal leiden tot hogere niveauadvisering. Wanneer het ontbreken hiervan geen invloed heeft op 

geleverde prestaties, zal dit niet leiden tot een lagere advisering. Echter is het aannemelijk 

dat voornamelijk het hebben van veel cultureel kapitaal uiteindelijk zal leiden tot betere 

prestaties en uiteindelijk een hoger advies. Hetgeen ook bevestigd wordt in de 

kapitaaltheorie van Bordieu waarbij hij zelfs stelt dat cultureel kapitaal de sleutel is tot 

onderwijssucces.             

 Economisch kapitaal speelt volgens de respondenten geen rol bij de advisering maar 

heeft wel een mogelijke invloed op de prestaties. Zo kunnen kinderen met veel financiële 

mogelijkheden door middel van betere begeleiding en/of hulpmiddelen komen tot hogere 

resultaten met als uiteindelijk gevolg vaak een ander niveauadvies.    

 Invloed van opleiding, maatschappelijke positie of het vermogen van ouders op het 

adviseringsproces wordt niet ontkend door de respondenten. Wel geeft men aan dit niet 

bewust in te zetten, maar erkent men dat het lastig is om dit uit schakelen. Ook zijn de ib’ers 

er stellig van overtuigd dat de aanwezigheid van dit symbolische kapitaal niet bewust leidt tot 

het geven van een hoger advies. Hetgeen niet overeenkomstig is met de gestelde conclusie 

uit het onderzoeksrapport van de Onderwijsinspectie waaruit blijkt dat kinderen van zowel 

hoogopgeleide als rijke ouders een hoger advies krijgen dan kinderen van laag opgeleide 

ouders en/of ouders met beperkte financiële mogelijkheden.      

            

  

5.4 Deelvraag 4: Wat is de invloed van ouders bij de totstandkoming van het 

advies? 

Sinds de invoering van het veranderd toetsbesluit is de druk van ouders op de adviserende 

scholen toegenomen (Oomsen en Scholten, 2017) en daarmee valt ook een vergrote 

invloed, bewust of onbewust, van ouders niet uit te sluiten. Bij ouders is in ieder geval het 

beeld ontstaan dat men invloed kan uitoefenen op het advies. Dit uitoefenen van druk start 

regelmatig in een vroeg stadium bij het geven van het voorlopige advies in groep zeven. 

Deze druk varieert van het afschuiven van de verantwoording door ouders tot pogingen tot 

omkoping van de docent.          

 Deze druk ontstaat voornamelijk bij leerlingen welke een hogere eindtoetsscore 

hebben behaald dan het oorspronkelijke schooladvies. Ouders menen in dat geval vaak het 

recht te hebben op een hoger advies en daarover te kunnen onderhandelen met de docent. 

Deze druk wordt door de meeste scholen niet gehonoreerd; slechts wanneer de school 

voornemens was het advies alsnog te verhogen zal gehoor worden gegeven aan het verzoek 

van ouders.           

 Ouders kunnen indirect invloed uitoefenen op het advies door het inschakelen van 

externe hulpbronnen als Cito trainingen en huiswerkbegeleiding. Het inschakelen hiervan 

kan uiteindelijk zorgen voor hogere resultaten met als mogelijk gevolg een hoger advies. 

 De aan- of afwezigheid van ouders tijdens officiële momenten, als ouderavonden en 

adviesgesprekken, hebben geen invloed op het advies.  
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5.5 Beantwoording van de hoofdvraag: ”Wat is de relatie tussen het schooladvies, 

de eindtoets en de uiteindelijke prestaties in het onderwijs bij leerlingen in de 

onderbouw van LMC Zuiderpark”? 

“Wanneer wij het advies opstellen beschikken wij helaas niet over een glazen bol, dat zou 

het proces een stuk vergemakkelijken” (ib’er). 

Bovenstaande uitspraak impliceert enerzijds op adequate wijze de complexheid van de 

advisering zoals deze tot uitdrukking komt binnen dit onderzoek, anderzijds toont dit het 

bewustzijn aan van deze complexiteit binnen het primair onderwijs. Het kwantitatieve 

onderzoeksdeel toont aan dat het primair onderwijs binnen deze complexiteit er in het 

algemeen in slaagt te komen tot een deugdelijke en passend advies waarbij men niet over 

een nacht ijs gaat. Hieruit vloeit een weloverwogen advies wat, ondanks het hoge aantal 

onder- en overgeadviseerde leerlingen, meer correleert met het niveau in het tweede leerjaar 

dan de behaalde score op de eindtoets. Een uitzondering hierop zijn de adviezen voor de 

kaderberoepsgerichte leerweg. Deze groep blijkt voor het primair onderwijs lastig te 

determineren. Wanneer bij deze groep leerlingen niet het schooladvies maar de eindtoets als 

selectiemechanisme was toegepast, had het aantal op- en afgestroomde leerlingen 

beduidend lager gelegen. Als mogelijke verklaring vanuit dit onderzoek betreffende deze 

delicate adviezen kan worden gewezen op de ignorantie binnen het primair onderwijs 

betreffende deze selecte groep leerlingen. Onwetendheid omtrent factoren welke binnen de 

kaderberoepsgerichte leerweg onderwijssucces in de weg staan en twijfel omtrent de 

aansluiting van het curriculum bij het voortgezet onderwijs zorgen hierbij wellicht voor het 

grote afstroompercentage binnen deze leerweg.      

 Leerlingen welke door de basisschool een advies hebben gekregen conform de 

behaalde score op de eindtoets maken deze gestelde verwachting over het algemeen waar. 

Zowel passend geadviseerde jongens als meisjes stromen zelden op naar een hoger of af 

naar een lager niveau. Hieruit kunnen we concluderen dat een advies wat correleert met de 

eindtoetsscore vaak een goede voorspeller is voor het niveau in het tweede leerjaar. Echter 

het gegeven dat leerlingen met een passend advies zelden opstromen naar een hoger 

onderwijsniveau impliceert niet dat een passend advies ook altijd conform de mogelijkheden 

van de leerling is.           

 Dat geleverde prestaties, zichtbaar en potentieel talent, arbeidsethos en gedrag een 

vooraanstaande rol spelen bij de totstandkoming van deze adviezen is evident. De mate van 

invloed van deze factoren op het uiteindelijke advies is niet altijd overeenkomstig bij alle 

primair onderwijs scholen. Hierbij worden deze factoren ongelijksoortig meegewogen tijdens 

de advisering. Hierbij is spreiding waarneembaar van uitsluitend adviseren op basis van 

meetbare factoren als prestaties, talent en capaciteiten tot adviezen welke louter zijn 

gebaseerd op moeilijk meetbare factoren als gedrag, huiswerkattitude en werkethiek. De 

aanzienlijke meerderheid van de binnen dit onderzoek participerende basisscholen zegt het 

advies te baseren op basis van resultaten uit groep zes, zeven en acht waarbij expliciet de 

resultaten binnen het leergebied begrijpend lezen worden bezien. Een aanzienlijke 

achterstand binnen dit leergebied resulteert bij een aantal responderende scholen direct in 

een lager niveauadvies, ongeacht behaalde resultaten of beschikbare capaciteiten. 

Daarnaast worden de ascriptieve factoren door deze scholen gebruikt wanneer men in dubio 

is over het af te geven schooladvies. Paradoxaal genoeg zijn juist de hoofdrolspelers binnen 

deze advisering een andere mening aangedaan. Door leerlingen worden de ascriptieve 

factoren juist benoemd als fundamenteel bij het opstellen van het advies. Hetgeen resulteert 

in ongelijke wederzijdse verwachtingen omtrent factoren welke de hoogte van het advies 

bepalen.     
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Potentieel talent wordt vaak herkend, maar niet altijd erkend in de vorm van een hogere 

advisering, waarbij jongens met potentie een grotere kans hebben op een hoger advies op 

basis van veronderstelde latere persoonsontwikkeling. Opvallenderwijs, zo blijkt uit dit 

onderzoek, is er geen bewijsvoering voor het aanbrengen van dit genderonderscheid. Zo 

stromen binnen de onderzochte school overgeadviseerde jongens in grote getalen af en zijn 

overgeadviseerde meisjes in het algemeen wel in staat deze hoge verwachtingen te 

verwezenlijken. De door de vo-raad voorgestelde aanpassing van het advies in een 

onderbouwadvies, waarbij een leerling na twee jaar opnieuw wordt geadviseerd, is wellicht 

een beter alternatief voor leerlingen met een grote mate van potentie.   

 Daarnaast stromen passend geadviseerde meisjes in meerdere mate op naar een 

hoger niveau dan jongens. Jongens blijken zich in zijn algemeenheid vaker te transfereren 

binnen de onderwijsniveaus van de school terwijl meisjes, gezien de weinige verschuivingen, 

uitermate gevoelig blijken voor de self fullfilling phropechy. Slechts een aantal 

overgeadviseerde meisjes maakt tijdens de onderbouwperiode een negatieve 

niveauwisseling. Opvallend, omdat vooral de jongens vaak een advies krijgen wat correleert 

met de behaalde eindtoetsscore, terwijl meisjes vaker worden over- en ondergeadviseerd. 

Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen er geen conclusies worden getrokken aangaande 

etniciteit en/of sociaal economische status in relatie tot het advies, maar dat sekse bewust of 

onbewust een rol speelt bij de advisering kan aan de hand van dit onderzoek met 

voorzichtigheid worden aangenomen.        

 Naast eerdergenoemde fundamentele factoren bij het opstellen van het advies zijn er 

tevens factoren te benoemen welke naar alle waarschijnlijkheid een inwerkende kracht 

uitoefenen op prestaties van leerlingen en uiteindelijk op de hoogte van de niveauadviezen 

van deze leerlingen. Zo heeft het al dan niet beschikken over cultureel- en sociaal kapitaal, 

volgens de respondenten, invloed op geleverde prestaties. Dat dit niet stelselmatig tot uiting 

komt bij de advisering, is te verklaren aan de hand van het feit dat onderzochte scholen 

aangeven juist kinderen, welke deze kapitalen ontberen, kansen te willen geven. Te meer 

omdat respondenten ervan overtuigd zijn dat onderwijs de mogelijkheid bied om reproductie 

van deze situatie tegen te gaan. Volgens de bevindingen in dit onderzoek lijkt het erop dat 

niet het eerder aangehaalde frog-pond effect, maar het bieden van kansen ten grondslag ligt 

aan  overadvisering bij deze leerlingen.         

 Het in grote mate beschikken over financiële mogelijkheden biedt leerlingen opties 

welke de kans op prestatieverhoging vergroten, met het verkrijgen van een hoger 

schooladvies als uiteindelijk gevolg. Dat ouders via deze weg trachten invloed uit te oefenen 

op de uiteindelijke hoogte van het niveauadvies om het kind verder te helpen is plausibel. 

Daarentegen zal het feit dat deze mogelijkheden uitsluitend voor een selecte groep 

leerlingen beschikbaar is, de discussie over kansenongelijkheid alleen maar verder doen 

aanwakkeren.           

 De invloed van ouders rijkt echter verder dan deze economische mogelijkheden. 

Sinds 2013 wordt er door scholen een toenemende druk van ouders ervaren bij de 

totstandkoming van de adviezen. Deze druk doet zijn intrede in een vroeg stadium, vaak 

openbaart het zich tijdens de voorlopige advisering in groep 7. In onschuldige gevallen 

bestaat deze druk uit beloften van ouders zoals het begeleiden van hun kind in het 

voortgezet onderwijs. In uitzonderlijke gevallen bestaat deze druk uit minder goedaardige 

handelswijzen zoals bedreiging en poging tot omkoping. Voornamelijk ouders van leerlingen 

waarbij een lager advies is afgegeven dan op basis van de behaalde eindtoetsscore 

verwacht kan worden, zijn bereid om tot actie over te gaan met als doel het verkrijgen van 

een hoger niveauadvies. Dat de school in deze gevallen verplicht is tot heroverweging van 

het destijds gegeven advies impliceert niet dat de school dit advies daadwerkelijk verhoogt.  
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Scholen blijken slechts bij een grote discrepantie tussen het gegeven advies en de 

eindtoetsscore over te gaan tot het bijstellen van het advies. Hierdoor kan de waarde van de 

eindtoets als objectief meetinstrument, alsmede de corrigerende werking ervan in twijfel 

worden getrokken.          

 Paradoxaal genoeg ontkennen alle scholen de rol van het symbolisch kapitaal van 

ouders bij de advisering. Opvallend, omdat uit meerdere onderzoeken blijkt dat de opleiding 

en de maatschappelijke status van ouders invloed hebben op de advisering en een groep 

leerlingen stelselmatig niet conform de verwachting wordt geadviseerd (Roeleveld, 2011). Op 

basis van dit onderzoek blijkt dat, ondanks een weloverwogen en deskundige advisering, 

waarbij het advies gebaseerd is op uitsluitend meritocratische waarden er bewust of 

onbewust factoren worden meegewogen waardoor er stelselmatig leerlingen worden 

benadeeld. Hieromtrent kan er aan de hand van dit onderzoek geen verklaring worden 

gegeven voor deze kansenongelijkheid bij de advisering en zal er vervolgonderzoek moeten 

plaatsvinden om dit inzichtelijk te maken.    

5.6 Aanbevelingen  

“Als iedereen zijn eigen ding blijft doen wordt het natuurlijk een chaos” (Magito, 2011). 

5.6.1 Aanbevelingen voor opdrachtgever LMC Voortgezet Onderwijs 

Sinds de invoering van het veranderd toetsbesluit is het aantal leerlingen dat in de 

onderbouw van LMC scholen afstroomt naar een lager niveau toegenomen. Dat deze 

afstroom voornamelijk voor de leerling, maar ook voor LMC ongewenst is lijkt 

vanzelfsprekend. Vanwege het feit dat dat ook het primair onderwijs baat heeft bij een 

passende advisering en minder afstroom, zullen de aanbevelingen vooral aansturen op het 

creëren van samenwerkingsverbanden en betrouwbare partnerrelaties. Hierbij zijn de 

onderstaande aanbevelingen uiteraard niet mogelijk zonder medewerking van het primair 

onderwijs. Uit het onderzoek vloeien de volgende aanbevelingen voort: 

 Maak gebruik van elkaars expertise door het organiseren van expertmeetings. 

Communiceer tijdens deze meetings over belangrijke succesfactoren binnen het 

voortgezet onderwijs. Anderzijds kan het primair onderwijs inzichtelijk maken welke 

overwegingen vooraf gegaan zijn aan dit advies. De gebruikte vignetten waren 

volgens alle ib’ers een prima hulpmiddel om deze gesprekken te voeren. Waarbij 

tevens werd aangegeven dit vaker op deze manier te willen bespreken. Bespreek 

hierbij alle leerlingen welke zijn afgestroomd in het eerste of tweede leerjaar met 

betreffende basisscholen. Aan de hand van aanwezige leerling gegevens kan worden 

bepaald hoe deze afstroom is ontstaan om de kans op herhaling te verkleinen. Dit is 

een redelijke tijdsinvestering, maar inzicht in welke type leerlingen afstromen, zal 

volgens de verwachting zorgen voor minder afstroom en verwijzingen naar de OOVR9 

in de toekomst. Bovendien hebben zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs en 

ib’ers in het primair onderwijs vaak piekmomenten in de belasting, waardoor er 

momenten ontstaan dat er tijd beschikbaar is voor deze investering. 

 

 

 

                                                           
9 Onderwijs opvang voorziening Rotterdam: een speciale school waar leerlingen, voor wie het goed is om even 
niet op hun eigen school te zijn, worden opgevangen. 
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 Nodig basisschool docenten uit om te participeren tijdens de lessen in de onderbouw. 

Zodoende krijgen ze zicht op belangrijke succesfactoren en inzicht in eventueel 

aanwezige hiaten in het curriculum bij de overgang van basis- naar voortgezet 

onderwijs. Laat hiernaast docenten van LMC scholen lessen verzorgen op partner 

basisscholen. Hierdoor zal meer inzicht worden verkregen in eventuele discrepanties 

in het curriculum tussen beide onderwijsniveaus. Bovendien maken leerlingen van 

het basisonderwijs kennis met de manier van werken op het voortgezet onderwijs en 

krijgen ze les van meerdere en gespecialiseerde docenten, waardoor de stap naar 

het voortgezet onderwijs minder groot is en de kans op afstroom naar alle 

waarschijnlijkheid af zal nemen.  

 Start in het eerste leerjaar met het aanbieden van meerdere onderwijsniveaus in een 

klas. Dit vergroot de kans om op te stromen naar een hoger niveau. In het bijzonder 

de meisjes hebben moeite om op te stromen en passen zich over het algemeen meer 

aan het niveau aan dan jongens. 

 Binnen de groep overgeadviseerde jongens is de kans op afstroom het grootst. Het is 

raadzaam deze leerlingen te bespreken op basis waarvan ze hoger zijn geadviseerd. 

Is zijn inzet bovengemiddeld? Krijgt hij thuis meer begeleiding wanneer hij naar het 

voortgezet onderwijs gaat? Overgeadviseerde meisjes voldoen over het algemeen 

aan de gestelde niveaueisen en hebben een beperkte kans op afstroom.  

5.6.2 Specifieke aanbevelingen voor het primair onderwijs. 

Als aanvulling op eerdergenoemde aanbevelingen voor het LMC, waarbij mede een 

participerende rol is weggelegd voor het primair onderwijs, is er ook een aantal specifieke 

aanbevelingen te doen in de richting van het primair onderwijs met betrekking tot de 

advisering. 

 De kaderberoepsgerichte leerweg blijkt een lastig te beoordelen onderwijsniveau. 

Hierbinnen ontstaat er veel op- en afstroom. Het verdiepen in en het discussiëren 

over deze specifieke niveaugroep geeft wellicht nieuwe inzichten. De score op de 

eindtoets blijkt voor deze specifieke groep leerlingen een betere voorspeller te zijn 

dan het schooladvies. Wellicht spelen andere factoren dan prestaties, talent en 

capaciteiten een belangrijke rol bij dit onderwijsniveau. 

 Meisjes blijken zich in opvallende mate aan te passen aan het niveau van de klas. 

Het is dus, in geval van twijfel over het af te geven advies, wellicht aan te raden deze 

groep leerlingen het voordeel van de twijfel te geven. 

 Overgeadviseerde jongens blijken in het voortgezet onderwijs weinig succesvol en bij 

deze groep is het raadzaam om hier tijdens de advisering rekening mee te houden, 

door bijvoorbeeld aan de voorzichtige kant te zitten of een dubbel advies te 

verstrekken. Te meer, omdat jongens er uiteindelijk, door middel van opstroom, vaak 

alsnog in slagen om op een hoger niveau terecht te komen. 

 Binnen dit onderzoek zijn er opvallende verschillen gesignaleerd tussen de sekse. 

Wellicht is het raadzaam na te gaan of en zo ja welke ideeën en/of overtuigingen 

hieraan ten grondslag liggen en of deze aan de hand van de resultaten in het 

voortgezet onderwijs zijn te rechtvaardigen. 
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5.7 Discussie 

Binnen deze discussie zullen mogelijke beperkingen van het onderzoek, welke voortvloeien 

uit gemaakt keuzes omtrent de respondenten en de gekozen methodologisch aanpak, 

worden beschreven. 

5.7.1 Respondentenkeuze  

De gebruikte data van het kwantitatieve onderzoeksdeel is afkomstig van Zuiderpark. 

Daarnaast waren al deze respondenten afkomstig uit hetzelfde leerjaar. Dit is een bewuste 

selectie, maar zegt iets over de beperkte groep. Hierdoor zijn resultaten wellicht niet 

overdraagbaar naar andere leerjaren binnen deze school.     

 De ib’ers, welke als respondenten dienden van het kwalitatieve onderzoeksdeel, zijn 

geselecteerd uit een selecte groep basisscholen. Hierdoor zijn basisscholen, waarvan geen 

leerlingen onderwijs volgen in het tweede leerjaar van LMC Zuiderpark, niet benaderd als 

respondent, met als mogelijk gevolg dat er veel dezelfde typen basisscholen in het 

onderzoek zijn betrokken. Getuige de onderzoeksdata omtrent de factoren welke een rol 

spelen bij de advisering, kan worden geconcludeerd dat geïnterviewde ib’ers geloven in het 

meritocratisch ideaal. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat ze vragen beantwoord hebben 

vanuit dit standpunt en bewust of onbewust andere factoren onderbelicht hebben gelaten.

 Er is gekozen voor eerstejaarsleerlingen uit schooljaar 2015-2016 en hun ouders om 

de gevolgen van de advisering in kaart te brengen. Een nadeel van deze keuze is dat deze 

respondenten spreken over iets dat langere tijd geleden plaats heeft gevonden. Hierdoor 

bestaat de mogelijkheid dat men details omtrent de advisering onbenoemd heeft gelaten. 

Om leerlingen een stem te geven is ervoor gekozen deze groep te betrekken bij het 

onderzoek. Echter, de respons van deze leerlingen tijdens de interviews was minimaal.  

5.7.2 Methodologische aanpak 

Tijdens het kwalitatieve onderzoeksdeel is gebruik gemaakt van vignetten, waarbij leerlingen, 

scholen en ouders, welke direct betrokken zijn bij de beschreven personen op deze vignetten 

uitgesloten zijn als respondent. Er is bewust gekozen om de vignetten, van de leerling niet te 

bespreken op de basisschool waar deze leerling onderwijs heeft gevolgd. Dit ter voorkoming 

dat basisscholen het gevoel hebben zich te moeten verantwoorden voor het destijds 

gegeven advies. Dit zou de kans op sociaal wenselijke antwoorden en het bagatelliseren van 

gemaakte keuzes vergroten, wat ten koste gaat van de betrouwbaarheid van de verkregen 

data, en uiteindelijk invloed heeft op de validiteit van het onderzoek. Daarnaast is de 

doelstelling van het onderzoek om een algemeen beeld te geven van de advisering en niet in 

te zoomen op individuele leerlingen. 

 5.7.3 Vervolgonderzoek    

De uitkomsten bieden ruimte en aanleiding voor eventueel vervolgonderzoek. Zo zijn de 
conclusies omtrent de verschillen in op- en afstroomcijfers tussen jongens en meisjes in het 
voortgezet onderwijs reden om verder te onderzoeken. Ook de geconstateerde 
moeilijkheden omtrent het adviseren naar de kaderberoepsgerichte leerweg is aanleiding tot 
verder onderzoek. Wellicht spelen bij deze specifieke niveaugroep factoren als inzet en 
werkhouding een meer prominentere rol dan bij de andere onderwijsniveaus.   
 Eveneens zou er vergelijkend onderzoek uitgevoerd kunnen worden naar eventuele 
verschillen binnen Rotterdamse wijken. Zo heeft dit onderzoek niet geleid tot een verklaring 
van de verschillen in advisering tussen deze wijken. Daarnaast is er veel data verkregen 
welke, vanwege de relevantie voor de opgestelde doelstelling, niet in het uiteindelijke 
onderzoeksverslag zijn opgenomen maar wel reden geven tot verder onderzoek.  
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Tenslotte bieden de aanbevelingen mogelijkheden tot het doorvoeren van innovaties ter 
voorkoming van afstroom in het voortgezet onderwijs. Deze innovaties dienen verder 
onderzocht te worden op haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid. 
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Bijlage 1:  Sociaaleconomische status Rotterdamse wijken 
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Bijlage 2: Toename aantal bedrijven gerelateerd aan studiebegeleiding 
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Bijlage 3: Vignet 
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Bijlage 4:  Voorbeeld kaartjes leerlingen 

 

 

 

 


