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Inleiding

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de Adviesraad Diversiteit en

Integratie gevraagd om een advies uit te brengen over het voortgezet onderwijs.Speciale

aandacht werd gevraagd voor de segregatie die waargenomen wordt in sommige scholen.

In het vervolg op het eerdere advies over de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs

hebben wij besloten ons te concentreren op het vmbo. Dit advies ligt thans voor u.

Het advies is tot stand gekomen op basis van onderzoek door het Instituut voor Migratie

en Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam, dat bijgestaan werd door een

medewerker van O+S die bij de adviesraad stage liep. Wij bedanken de onderzoekers

Senem Sirin, Helga De Valk, Ouarda Farouk, Norma Fuentes en Frans Lelie voor het

afnemen van de interviews.

In de afgelopen maanden is gesproken met vele betrokkenen bij het vmbo in Amsterdam.

We hebben de grootste zeven vmbo-scholen van Amsterdam voor ons onderzoek benaderd

en deze hebben alle hun medewerking gegeven, waarvoor wij ze dank zeggen. Er zijn

interviews afgenomen bij zeven directeuren en lokatiedirecteuren van scholen met een

vmbo-afdeling. Op deze scholen zijn ook acht vmbo-leerkrachten geïnterviewd.

De adviesraad wilde niet alleen het verhaal horen van de directeuren en docenten van de

scholen, maar ook het verhaal van de leerlingen en hun ouders. De adviesraad heeft zich

voornamelijk, maar niet uitsluitend, gericht op de Marokkaanse en Turkse leerlingen en

ouders omdat zij de grootste populatie vormen op deze scholen. In totaal hebben we twin-

tig ouders gesproken en twee focusgroepen van ouders georganiseerd. Met 31 leerlingen

hebben we vier focusgroepen georganiseerd. Het voorlopige advies is tijdens een symposi-

um op 14 maart 2007 besproken met de vertegenwoordigers van de vmbo-scholen en

anderen en vervolgens aangepast en aangescherpt.

Er zijn positieve en negatieve verhalen te vertellen over het vmbo. In dit advies verneemt u

beide, hoewel de nadruk ligt op de positieve ontwikkelingen: de zaken die werken en waar

door leerkrachten in de afgelopen jaren veel in is geïnvesteerd. Dat betekent niet dat we

negatieve zaken ontkennen of bagatelliseren. De adviesraad heeft er echter voor gekozen

om interessante en hoopgevende ontwikkelingen die op Amsterdamse vmbo-scholen

plaats vinden te benadrukken opdat zij verder kunnen worden versterkt en navolging

vinden op andere scholen.
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Daardoor is dit advies niet alleen gericht aan het college van B en W, maar aan alle

scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Namens de Adviesraad Diversiteit en Integratie

drs. J.W.A. Verlaan, voorzitter

en de leden van de werkgroep onderwijs

Dr. Maurice Crul

Gladys Frijmersum

Drs. Salah Sidali
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Het vmbo: de School

1.1 Het ontstaan van het vmbo

In de jaren tachtig werd onderkend dat het keuzeproces voor jongeren in het voortgezet

onderwijs te vroeg werd georganiseerd. Kinderen moesten op twaalfjarige leeftijd kiezen

voor technisch onderwijs, huishoudonderwijs, horeca-onderwijs, de modeschool, de gra-

fische school, administratief onderwijs, agrarisch onderwijs of voor algemeen vormend

onderwijs van een iets hoger niveau, mavo, dat de kans bood om door te stromen naar het

havo.

De scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs waren van een behoorlijk niveau en

boden de kans tot doorstroom in het leerlingwezen of het middelbaar beroepsonderwijs.

Kinderen die het niveau niet aankonden of de verkeerde keuze hadden gemaakt, vielen al

snel uit. De leerplichtwet en het toezicht erop waren nog niet zo strikt als vandaag de dag.

Het percentage voortijdig schoolverlaters is vele malen groter geweest dan nu het geval is.

Betrouwbare cijfers ontbreken echter. Leerlingen met leer of gedragsproblemen kwamen –

als zij jong waren – terecht in het speciaal onderwijs of – als zij iets ouder waren - in het

vormingswerk voor jong volwassenen.

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) kende vele varianten, van individueel gericht

onderwijs (its, ivo-mavo) waar vooral dyslectische kinderen en kinderen met andere leer-

stoornissen werden begeleid tot onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. 

Het bezwaar van het speciaal onderwijs was dat het voor de leerlingen weinig uitzicht

bood op een loopbaan daarna. De ouderorganisaties drongen daarom aan op een betere

verbinding met regulier onderwijs om hun kinderen meer kansen te bieden. Deze ouder-

beweging sloot aan bij acties die ten grondslag lagen aan de ‘weer samen naar school’-

beweging in het basisonderwijs.

De constatering dat veel kinderen te vroeg werden gedwongen tot een beroepskeuze – een

observatie die in het voortgezet onderwijs had geleid tot het experiment ‘de middenschool’

en in het begin van de  jaren negentig de basisvorming in het leven riep, leidde tot verhitte

debatten met  docenten uit het beroepsonderwijs en vertegenwoordigers van het MKB.

Zij hoopten dat een vroege keuze met een gedegen vakopleiding juist de professionals zou

voortbrengen, waar zo’n behoefte aan was.

Het is belangrijk te beseffen – en dat werd ook duidelijk in verschillende debatten over

het voorbereidend beroepsonderwijs, – dat het vbo en mavo bevolkt werden door verschil-
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lende soorten leerlingen. Kort door de bocht: jongens en meisjes die nog midden in hun

ontwikkeling verkeerden en daarbij een steeds hoger niveau wilden bereiken en jongens

en meisjes die op hun twaalfde al precies wisten wat zij wilden bereiken, zeer beroepsge-

richt waren en zo snel mogelijk van school wilden.

Docenten en ouders wezen al snel de ambitie om leerlingen van allerlei niveaus in

gemengde groepen hetzelfde programma te laten doorlopen als niet realistisch of onwen-

selijk van de hand. 

De inhoud van de basisvorming werd daarom aangepast aan de schoolsoort en leerlingen

werden samengebracht in homogene groepen. De studie– en beroepskeuze werd daardoor

weer teruggebracht naar het moment van keuze voor het voortgezet onderwijs. De precieze

oorzaken van deze ontwikkelingen zullen door de Tweede Kamer worden onderzocht in

het kader van het parlementaire onderzoek naar de onderwijshervormingen. De adviesraad

meldt deze ontwikkeling hier om belangrijke omgevingsfactoren van de ontstaansgeschie-

denis van het vmbo te kunnen betrekken bij de beoordeling van de huidige situatie.

In uitvoerig overleg met het onderwijs zelf werd in het begin van de jaren negentig

gewerkt aan een stelsel van voorbereidend beroepsonderwijs dat de mogelijkheid aan jon-

geren zou bieden tot opstromen van basis – naar kader, bijvoorbeeld om een betere aan-

sluiting te garanderen met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en om  jongeren

met een handicap de kans te geven op een volwaardige beroepsopleiding.

In diezelfde tijd werd duidelijk dat steeds meer jongeren de route mavo-mbo in plaats van

mavo-havo namen. Daarom werd een goede aansluiting van het vbo met de mavo wense-

lijk geacht. Op grond van die overwegingen werd de gemengde leerweg ontwikkeld: een

mavo- programma met een module beroepsonderwijs.

Het resultaat van het werk aan de tekentafel was een nieuw bestel, waarin uitstroom naar

vervolgopleidingen op verschillende niveaus mogelijk was met daarna een startkwalificatie

of een hoger niveau en een overstapmogelijkheid daartussen.

De implementatie van dit tekentafelconcept leidde in een veranderende omgeving al snel

tot zorgwekkende situaties. We geven hieronder eerst enkele algemene impressies weer,

die gevolgd worden door meer specifieke signalen die gebaseerd zijn op kleinschalig

onderzoek.

1 In de eerste plaats veranderde de populatie in het vmbo drastisch. Het aantal leerlingen

nam toe, mede door een verscherpt toezicht op handhaving van de leerplicht en daar-

mee kwamen vooral de migrantenkinderen het voortgezet onderwijs binnen. Deze

nieuwe populatie bleek gebukt te gaan onder achterstanden wat betreft taal en andere

noodzakelijke kennis. Vooral in de Randstad maakte deze populatie een zeer groot deel

van het leerlingenbestand uit.

2 De wereld der beroepen veranderde en daarmee de status van beroepen en het perspec-

tief op een carrière. De grillige conjunctuurwisseling van eind jaren negentig en het
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begin van de een en twintigste eeuw deed het perspectief van een ICT-opleiding van

ongekende hoogte kelderen. Het heden vereiste niveau in de zakelijke dienstverlening

verminderde de kansen voor mbo-administratief opgeleiden.

3 Bij de behandeling van het wetsontwerp vmbo, bleek de lobby van groeperingen die het

mavo als afzonderlijke schoolsoort gehandhaafd wilden zien, succesvol. Het werd

daardoor mogelijk mavo-scholen te handhaven apart van het vmbo, waardoor de door-

stroomkansen van vmbo basis en kader leerlingen zeer beperkt werden.

4 De intentie om leerlingen met een leerstoornis kansen te bieden zich te kwalificeren

voor een beroep, werd – onder druk van de bezuinigingsopdracht van de minister van

Financiën – vertaald in het onderbrengen van een groot deel van het voortgezet speciaal

onderwijs in het vmbo. Voor leerlingen uit het oude lom-onderwijs en mlk (leer en

opvoedingsmoeilijkheden en moeilijk lerende kinderen), werd het leerweg ondersteund

onderwijs (lwoo) binnen het vmbo ingericht. Voor kinderen met een zeer beperkt toe-

komstperspectief werd daarnaast het praktijkonderwijs gepositioneerd. Voor kinderen

die aangewezen waren op de zware vormen van het oude speciaal onderwijs, werd een

procedure ontworpen om via centrale diagnosticering in de gespecialiseerde instellin-

gen terecht te komen. De wachttijden, beperking van plaatsen en de groeiende bureau-

cratie leidden tot grote problemen in het vmbo.

5 De beleidsontwikkeling van het vmbo, inclusief lwoo en praktijkonderwijs vergde enke-

le jaren en de inzet van veel -kostbare- deskundigen. Voor de implementatie was maar

een beperkt bedrag beschikbaar. Een adequate professionalisering ontbrak vaak.

Leidinggevenden moesten zonder veel kennis van zaken docenten vertellen wat er

moest gebeuren. Vmbo–docenten werden bovendien geconfronteerd met nieuwe

groepen leerlingen, waartoe zij niet waren opgeleid.

De door velen gedragen intenties van het nieuwe vmbo: uitstel beroepskeuze, mogelijk-

heid tot “opstromen”, kansenverbetering voor achterstandskinderen en leerlingen met

een handicap en een betere aansluiting op de actuele wereld van beroepen; moesten

worden waargemaakt in een periode van bezuinigingen, veranderingen in de leerlin-

genpopulatie en de  toenemende mondigheid van goed opgeleide ouders. De laatste

groep koos bij een vmbo advies van hun kinderen in grote getale voor aparte mavo’s,

bij voorkeur scholen in een rustige omgeving en, indien nodig, met dure bijlesarrange-

menten voor hun kinderen. Het verschil met kinderen van andere ouders werd

daardoor zeer zichtbaar, vooral in de Randstad. 

De volgende impressies zijn gebaseerd op het onderzoek dat de adviesraad heeft

gedaan. 

6 Er stromen relatief weinig leerlingen van vmbo-kader door naar vmbo-theoretisch. Op

sommige scholen is fysiek geen vmbo-theoretische afdeling aanwezig. Er is zelfs een

trend om vmbo-theoretisch weer gewoon mavo te noemen om zo het onderscheid met
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vmbo-basis en -kader extra te benadrukken. Ook inhoudelijk zijn er grote verschillen.

Terwijl vmbo- basis en -kader zich sterk (met praktijksimulatie en stages) op de

beroepspraktijk en op de doorstroom naar het mbo zijn gaan richten is daar op het

vmbo-theoretisch veel minder sprake van.

7 Verontrustend is dat zowel ouders als leerlingen zich ervan bewust zijn dat vmbo-basis

de afvalbak van het onderwijssysteem lijkt te zijn. Het feit dat leerlingen niet zonder

meer door kunnen stromen naar een volwaardige mbo-opleiding op niveau 3 en 4 maar

daarvoor eerst de startkwalificatie op niveau 2 moeten halen, versterkt dat idee. 

8 De veranderingen in het echte beroepsonderwijs worden door zowel de leerlingen,

ouders als docenten als overwegend positief ervaren. De waardering betreft dan vooral

de toegevoegde waarde van de stages en de simulatiepraktijk. Over het opdrachtgestuur-

de leren zijn de meningen echter verdeeld.

9 De grootste veranderingen in het vmbo lijken plaats te vinden in basis en kader. In

deze richtingen zien we de sterkste omschakeling van het ouderwetse frontaal leren

naar opdrachtgestuurd leren, praktijksimulatie en de combinatie van leren en werken

(stage).

10 Sommige scholen hebben gekozen voor meer geleidelijke veranderingen en andere

scholen zijn veel radicaler te werk gegaan. Omdat het hier om de meest kwetsbare

groep leerlingen gaat verbaast het de adviesraad dat de onderwijsvernieuwingen nauwe-

lijks zijn geëvalueerd. 

11 Met het verdwijnen van de basisvorming zijn de brede brugklassen, waar alle leerlingen

en hun verschillen in leertempo, ongeacht hun Cito-toetsscore en schooladvies bij

elkaar zaten, verdwenen. Daardoor is de kans die de brugklas bood om op te stromen,

met het badwater weggegooid. De vmbo-scholen zijn aan het nadenken over hoe ze

deze opstroom weer vorm moeten geven. Gemengde vmbo-klassen lijken niet populair.

Het niveau van sommige vmbo-basis leerlingen is zo laag dat dit remmend werkt voor

de vmbo-kader leerlingen. Dit komt deels door het opheffen van het voortgezet speciaal

onderwijs waardoor leerlingen uit het speciaal onderwijs nu op het vmbo-basis zitten.

Het concept van kansklassen lijkt in de huidige onderwijspraktijk goed voor de door-

stroom van leerlingen met meer potentie: voor de andere leerlingen dienen speciale

klassen te worden ingericht zoals de oude VSO-klassen.

1.2 De segregatie 

Vmbo-basis en -kaderscholen vormen de meest gesegregeerde scholen in Amsterdam. 

De verscherpte segregatie is deels het gevolg van het afstoten van vmbo-basis en -kader-

afdelingen door brede scholengemeenschappen. Hierdoor zijn er aparte vmbo-basis en -

kader-scholen en afdelingen (op aparte lokaties) ontstaan. 

Door de demografische ontwikkelingen en de concentratie van allochtone leerlingen op
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vmbo-basis en –kaderscholen is de segregatie de laatste jaren verder toegenomen. De

adviesraad heeft vele scholen voor vmbo-basis en –kader bezocht waar geen enkele leerling

in de klas zat met in Nederland geboren ouders. Deze situatie wordt door alle betrokkenen

als ongewenst ervaren. Er wordt gesproken over ‘ghetto-scholen’. 

De differentiatie naar schoolsoorten in het voortgezet onderwijs met de aparte vmbo-scho-

len heeft een ongewenste maatschappelijke realiteit gecreëerd. Het nagenoeg verdwijnen

van de oude brede brugklas heeft de differentiatie op twaalfjarige leeftijd verscherpt. VO-

scholen zijn hierin ook zelf meegegaan. Het is belangrijk om te blijven beseffen dat dit

een maatschappelijke keuze is. Er zijn ook landen, zoals Zweden, die daar niet voor kiezen

(zij houden de leerlingen ook fysiek bij elkaar). Het zijn vooral de directeuren en docenten

van de zwarte VO-scholen die zich het meest zorgen maken over deze ontwikkelingen.

● Mogelijke oplossingen

1 Het aanpakken van de diepere oorzaken van segregatie kan alleen als iedereen

bereid is om samen de verantwoordelijkheid te nemen. Reïntegratie van vmbo-

basis en kader-afdelingen in de brede scholengemeenschappen is een manier om

iets aan deze situatie te veranderen. Investering in basis en kader om van deze

scholen didactische parels te maken, is een ander manier.

2 Eén brede scholengemeenschap heeft het initiatief genomen om leerlingen die het

vmbo- theoretisch niet halen, zelf op te vangen in een aparte vmbo-basis- en kader-

klas. Deze school neemt zijn verantwoordelijkheid bij de afstroom om leerlingen te

binden in de oorspronkelijke omgeving. De afstroom verloopt dan ook met minder

frustratie.

3 Schoolbesturen en de gemeente moeten een zorgvuldig beleid voeren bij het

oprichten van nieuwe scholen en het reorganiseren van bestaande scholen. Steeds

zou moeten worden gekeken naar het effect op segregatie. De gemeente moet hier

alert op zijn tijdens onderhandelingen over de bouw van nieuwe scholen.

1.3 Vernieuwingen in het vmbo

Successen op het gebied van nieuwe leeromgevingen 

De belangrijkste veranderingen in de leeromgeving van het vmbo hebben plaats gevonden

op het vmbo-basis en -kader. Het algemene beeld van het vmbo was dat het te theoretisch

was en te weinig aansloot bij de capaciteiten en leermotivatie van de leerlingen. Vanuit die

algehele klacht zijn alle vmbo-basis- en -kaderopleidingen in de afgelopen jaren aan de

slag gegaan met nieuwe leer- en werkvormen. Dat heeft zowel geleid tot een aantal prakti-

sche als inhoudelijke veranderingen. 
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● Inhoudelijke vernieuwingen

1 Inhoudelijk is er een verschuiving opgetreden in de nadruk op en de relatie tussen

theorie en praktijk. Steeds meer staat de praktijk in het lesgeven voorop en wordt

aan de hand van de praktijk ook de theorie onderwezen. Zowel docenten als leerlin-

gen zijn hierover positief. Daarbij wordt echter nog in te veel gevallen de scheiding

tussen vakken in stand gehouden, waardoor de praktijksimulatie te kort gedaan

wordt.

2 Er is een klein aantal aanzetten (bijvoorbeeld Studio link op het Caland Lyceum)

om ook de vakinhoudelijke grenzen te doorbreken. Dit project bestrijkt met de

praktijk als leidraad verschillende vakgebieden. Leerkrachten van deze vakgebieden

werken samen om leerinhoud en leerdoelen te bepalen. De leraren die hieraan wer-

ken zijn zonder uitzondering positief over deze vernieuwing. Ze noemen twee suc-

cesfactoren: 
● leerlingen blijken zeer gemotiveerd in deze leeromgeving.

De methode is onvergelijkbaar met het doceren van een vakgebied in een

standaardlesprogramma. 
● vakdocenten maken hun leerlingen ook eens in andere leersituaties mee.

Zij zien talenten en interesses van leerlingen die zij in hun eigen vakomgeving

soms niet signaleerden.

● Praktische vernieuwingen

1 De scholen hebben de praktijk meer binnen de school gehaald. Dat gebeurt ener-

zijds door de praktijk te simuleren op de school en anderzijds door bedrijven als

opdrachtgevers in het meeting point* binnen te halen. Scholen zijn zeer enthousiast

over deze nieuwe leeromgevingen. Leerlingen die hebben deelgenomen aan het

meeting point zijn er enthousiast over. Het is duidelijk dat leerlingen een reële

bedrijfssituatie prefereren. 

Over de simulatieplekken zijn de meningen verdeeld en zijn er zowel positieve als

negatieve geluiden te beluisteren. Omdat de waardering per school verschilt, ver-

moedt de adviesraad dat het te maken heeft met de manier waarop de simulatie-

plek wordt ingevuld door de school. Leerlingen van één school hebben het gevoel

dat zij in de bedrijfssimulatie alleen maar bezig worden gehouden en dat een dui-

delijk leerdoel ontbreekt. Waardoor ook de simulatie zijn doel mist. 

2 Veel scholen sturen hun leerlingen uit de derde en vierde klas op stage. Over deze

praktijk kreeg de adviesraad uitsluitend positieve informatie van leerlingen en

ouders. De ouders vinden het zonder uitzondering belangrijk dat hun kinderen een
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reëel beeld krijgen van wat werken is. Verder vinden zij dat hun kind op deze

manier ook beter een richting kan kiezen. Voor sommige leerlingen (niet degenen

die al een bijbaantje hadden) is de schok van het werken groot. Ze maken in een

keer een stap in de volwassen wereld. Dat wordt zowel positief als negatief

gewaardeerd. Als gevolg van hun ervaringen tijdens de stage besluiten sommige

leerlingen dat ze zolang mogelijk willen doorleren zodat zij dit werk later niet hoe-

ven te doen. Leerkrachten zijn soms sceptisch omdat zij te weinig koppeling zien

tussen de stage en de leerdoelen op school. De laatste jaren is er veel nadruk gelegd

op de behoefte aan stageplaatsen door alle vormen van beroepsonderwijs. Bedrijven

zijn graag bereid om stageplaatsen ter beschikking te stellen, als zij weten dat hun

inspanningen leiden tot afleveren van ook voor hen zelf goed opgeleid personeel.

De diverse niveau’s van stagewerkzaamheden zijn voor veel werkgevers echter

onbekend. Zo weten zij vaak niet dat vmbo-leerlingen niet onmiddellijk inzetbaar

zijn in het bedrijf, omdat zij eerst nog een startkwalificatie moeten behalen. Vmbo-

stages behoren alleen een oriënterende functie te hebben. Dat levert frustraties bij

alle partijen op. Het verdient aanbeveling de stages op de verschillende niveaus:

vmbo,mbo tot en met hbo voor de werkgevers goed te beschrijven opdat alle partij-

en weten wat doel, functie en duur moeten zijn. Vanuit die kennis kunnen met

behulp van het bedrijfsleven de stages beter en uitdagender worden ingericht.

3 De extra huiswerkbegeleiding is tegenwoordig bijna standaard aanwezig op scho-

len. Dat is positief in een situatie waarin veel leerlingen thuis niet terecht kunnen

met vragen over hun huiswerk. Sommige leerlingen zeggen hierbij veel baat te

hebben gehad, doordat zij individuele aandacht kregen die zij in de reguliere klas

niet altijd kunnen krijgen. 

Aanbevelingen 

1 Een belangrijke waarneming is dat sommige vernieuwingen in de leeromgeving nog zo

weinig leerlingen bereiken. Zo heeft de overgrote meerderheid van de leerlingen die wij

gesproken hebben niet geparticipeerd in het meeting point op hun school. De schaal

waarop dit wordt toegepast is nog te klein. Zet dus meeting points in op alle scholen en

vergroot het bereik.

2 Hetzelfde geldt voor de stages. Op sommige scholen hebben de meeste leerlingen stage

gelopen of gaan dit doen in het derde of vierde jaar. Op andere scholen is het nog niet

een standaard praktijk. Gezien het succes en belang van de stages zou het goed zijn als

alle vmbo-basis en -kaderscholen hierop in gaan zetten, met inachtneming van de hier-

boven geformuleerde kaders. Formuleer dus duidelijke leerdoelen voor een stage.

Leerdoelen zijn niet alleen belangrijk voor de leerling, maar ook voor de stageverlener.

Een concrete doelstelling draagt bij aan de bereidheid van bedrijven om een stagiair op

te nemen en te begeleiden. 
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3 Richt de simulatiepraktijk op de scholen doeltreffender in als voorbereiding op de

stage. De twee moeten als dakpannen over elkaar heen schuiven. 

4 De adviesraad adviseert vmbo-scholen nog eens goed te kijken naar de effecten van het

leren via opdrachten op vmbo-basis en -kader. Leerlingen geven aan dat de begeleiding

vaak niet voldoende is en dat het aan duidelijke leerdoelen ontbreekt. Het gaat hier om

de meest kwetsbare groep. Paradoxaal genoeg lijkt die de meeste vrijheid te krijgen om

de schooldag in te vullen. Het is duidelijk dat dit zowel positieve effecten heeft (het ver-

antwoordelijk maken van leerlingen voor hun eigen leerproces) als ook risico’s met zich

mee brengt. Juist leerlingen die veel structuur nodig hebben kunnen buiten de boot val-

len. In zo’n omgeving kunnen problematische leerlingen ook een grote stempel druk-

ken op de leersituatie. Bij de inrichting van het nieuwe leerproces zouden de

ondertussen opgedane ervaringen uit de praktijk moeten worden meegenomen. 

5 Beloon leraren die zich inzetten voor onderwijsvernieuwingen op school. Deze belo-

ning hoeft zich niet noodzakelijkerwijs te vertalen in honorering. Tijd is een belangrij-

ke factor: docenten krijgen te weinig tijd om zich te ontwikkelen en te verdiepen, terwijl

dit essentieel is voor de ontwikkeling van het onderwijs.

● Andere aanbevelingen over het inhoudelijke proces

1 Extra begeleiding via huiswerkklassen is een goede stap om het schoolresultaat van

leerlingen te vergroten. Sommige huiswerkklassen fungeren echter alleen als een

plek waar leerlingen rustig hun huiswerk kunnen maken. De (vakinhoudelijke)

begeleiding is minimaal. De leerlingen die deze begeleiding nodig hebben, lopen

vaak na een paar keer weer weg omdat zij juist de individuele vakinhoudelijke

begeleiding missen. Die leerlingen die dat wel kregen waren daar zeer tevreden

over. Persoonlijke aandacht is dus ook hier essentieel.

2 Het blijkt dat ouders vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor hun

kinderen om extra begeleiding te krijgen. Dit zou in de individuele gesprekken met

ouders meer benadrukt moeten worden. Ouders zijn namelijk vaak actief op zoek

naar die extra begeleiding. 

1.4 Veiligheid op de school

Successen op het gebied van veiligheid

De meeste scholen worden door de ouders als veilig ervaren. Nadat agressie en zinloos

geweld op vmbo-scholen de laatste jaren veelvuldig in het nieuws zijn geweest, hebben de

meeste vmbo-scholen weer het gevoel dat zij greep op het probleem hebben. Twee zaken

lijken daarbij van belang. Ten eerste het maken van een inhoudelijk veiligheidsplan voor

de school en ten tweede het nemen van een aantal praktische maatregelen. Hierdoor wor-
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den de mogelijkheden voor leerlingen om zich te misdragen kleiner. Een school weet

daardoor ook beter wie de leden zijn van de kleine groep op wie zij zich moet richten.

Want dat is ook duidelijk: het gaat in de meeste gevallen om een kleine groep die bij ieder-

een bekend is. Deze groep wordt bij herhaling uit de klas gestuurd, spijbelt en is verant-

woordelijk voor het geweld op de school.

● Belangrijkste inhoudelijke vernieuwingen

Veel scholen hebben in de afgelopen jaren een schoolbrede visie op veiligheid ontwik-

keld. Zij zijn daarbij begeleid en gestimuleerd door het stedelijk project VIOS (Veilig in

en om school). Een succesvolle aanpak kent vier pijlers. Betrokkenheid van leerkrachten

en directie bij het probleem; extra begeleiding van leerlingen; vroegtijdige en conse-

quente aanpak van probleemleerlingen en praktische veiligheidsmaatregelen. 

1 Betrokkenheid van directie en leerkrachten. Directies van sommige scholen vragen

extra inzet van leerkrachten bij de zorg voor veiligheid ook buiten de lesuren.

Directie en docenten spreken leerlingen direct aan op hun gedrag tijdens de

binnenkomst op school en in de pauzes. Dit heeft een positief effect op de veilig-

heid. 

2 Sommige scholen hebben peer mentors aangesteld uit de derde en vierde klas voor

eerste- en tweedejaars leerlingen. Daarmee wordt de kloof tussen de verschillende

jaargroepen verkleind en wordt het pesten van eerste- en tweedejaars leerlingen

door de ouderejaars voorkomen.

3 Sommige scholen schakelen ouders van de leerlingen in als er problemen zijn tus-

sen leerlingen binnen één klas. Dat werkt deëscalerend en is meestal effectief. 

4 Speciale voorzieningen voor onhandelbare leerlingen. Eén van de scholen heeft een

zogenaamde structuurklas voor onhandelbare leerlingen ingericht. In de structuur-

klas worden leerlingen aan het werk gezet in een aparte omgeving. Leerlingen die

zijn geschorst worden niet langer naar huis gestuurd (dat is enerzijds straf voor de

ouders en anderzijds bestaat het risico dat ze gaan zwerven en nog meer in de

problemen raken), maar apart opgevangen. 

5 Scholen maken gebruik van de mogelijkheid om leerlingen (tijdelijk) naar een

andere school te sturen. De time-out klas, zoals het huidige Transferium, is een

belangrijke laatste optie voor scholen met veel probleemjongeren.

● Praktische oplossingen (repressieve maatregelen)

1 Het aanstellen van veiligheidspersoneel om effectiever en efficiënter de veiligheid

te handhaven.

2 Het installeren van kluisjes en herinvoeren van kluiscontrole om diefstallen tegen

te gaan. 

3 Het invoeren van een pasjessysteem om jongeren van buiten de school te weren

van het schoolterrein.
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4 Het controleren van de ingangen of het terrein van de school om te voorkomen dat

jongeren van buiten de school het terrein opkomen.

5 Het invoeren van een lik-op-stuk-beleid: duidelijke sancties bij verstorend of

gewelddadig gedrag.

Onveiligheid, dat wat een complex en door sommigen zelfs als een onoplosbaar pro-

bleem werd gezien, lijkt door het overgrote deel van de vmbo-scholen met deze maatre-

gelen effectief te zijn aangepakt. 

Belangrijke zaken die nog moeten worden aangepakt

De meeste vmbo-scholen hebben dus een aanpak ontwikkeld die werkt: ook sommige

scholen die een aantal jaren geleden nog te kampen hadden met grote problemen lijken de

situatie weer in de hand te hebben.

Twee van de zeven scholen lukte het, ondanks dat zij (gedeeltelijk) dezelfde maatregelen

namen, echter niet om de veiligheid op hun school op een aanvaardbaar niveau te bren-

gen. De belangrijkste reden waarom het daar niet lukt is dat de genoemde maatregelen

niet voldoende zijn om verstoringen en geweld bij dit type leerlingen (alleen vmbo-basis

en -kader) in te dammen. In de lessen zijn er veel problemen: veel verstoringen van de les-

sen, veel leerlingen die uit de les worden gestuurd; regelmatig ook geweld in het leslokaal

tussen de leerlingen en soms zelfs ook gericht tegen docenten. Tijdens gesprekken kregen

leden van de adviesraad ook redelijk veel meldingen van pesterijen en geweld van leerlin-

gen onderling op deze scholen. Eveneens is er sprake van intimidatie en pesterijen van

oudere leerlingen ten opzichte van jongere leerlingen op het schoolcomplex.

Leerlingen die vroeger op het voortgezet speciaal onderwijs zaten, zijn voornamelijk op

deze scholen terecht gekomen. Dat zet een te grote druk op deze scholen.

Ten slotte komt het voor dat jongeren van buiten (ondanks het toezicht) het schoolcomplex

betreden en vechtpartijen uitlokken. Het lijkt erop dat juist die vechtpartijen het gevoel van

onveiligheid vergroten. Soms worden interne vechtpartijen ook buiten de school uitge-

vochten; juist omdat er toezicht en beveiliging op de school is.

● Aanbevelingen

1 Vmbo-scholen met uitsluitend basis- en kaderprogramma’s hebben een zeer eenzij-

dige leerlingpopulatie. Deze scholen worden door zowel de leerlingen als de ouders

unaniem als slechte en onveilige scholen betiteld.

Bij scholen die een bredere groep leerlingen bedienen (incl. basis- én kaderleerlin-

gen) worden de problemen verdund en daardoor beter hanteerbaar. Fysieke reïnte-

gratie van de vmbo-basis en -kaderscholen bij het vmbo-theoretisch (of andersom)

maakt in de praktijk de problemen beter hanteerbaar. Deze aanbeveling sluit aan
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bij de hierboven vermelde aanbeveling over segregatie. De te vormen scholen

mogen niet te omvangrijk worden. Klein binnen groot is voor het vmbo het adagi-

um om de veiligheid te waarborgen. Zowel ouders als leerlingen noemen bijna

unaniem de omvang van de school een belangrijk deel van het probleem.

2 Het huidige systeem is door de plaatsing van probleemleerlingen in het reguliere

onderwijs overbelast. Er moet opnieuw nagedacht worden over het apart aanbieden

van voortgezet speciaal onderwijs voor probleemleerlingen die nu in het reguliere

onderwijs zitten. 

3 Maak deelscholen voor de ouderejaars op hetzelfde terrein (zie hierna over de aan-

sluiting bij het mbo).

4 Geef scholen de mogelijkheid om eerder en vaker  leerlingen (tijdelijk) te verwijde-

ren. Vergroot de mogelijkheden van time-out voorzieningen.

5 Maak het schoolcomplex als geheel alleen toegankelijk voor de leerlingen van de

school en bewaak het terrein.

6 Extra surveillance in de buurt moet ook de veiligheid van de omgeving van de

school vergroten. Let wel: het gaat om een beperkt aantal scholen. 

7 Verminder de bureaucratie bij de verwijzing van leerlingen naar speciaal onderwijs.

Signalen van de school moeten onmiddellijk gehonoreerd worden. De wachttijden

en procedures houden nu alle partijen in een wurggreep.



Het imago van de vmbo-scholen

De meeste vmbo-scholen worden door de ouders ervaren als goede scholen. Zij hebben

een positief beeld van de school. Vmbo-scholen zijn zich bewust geworden van het feit dat

zij een actief imagobeleid moeten voeren. Alleen als de eigen leerlingen en hun ouders

een positief beeld hebben van de school zal ook het bredere publiek worden overtuigd van

de kwaliteit van de school. Inmiddels zijn er goede ervaringen opgedaan:

1 Steeds meer scholen maken een PR-/voorlichtingsplan voor hun school. De meeste

scholen profileren zich met een positief thema waarmee zij zich onderscheiden van

andere scholen: Topsportschool; Veilige school; Strenge school; Gemengde school;

Opstroom-school: Havo-kansklas. Een school moet niet proberen alles te zijn maar kan

beter opvallen met een aspect dat een deel van de ouders en de leerlingen aanspreekt.

2 Sommige scholen zoeken actief naar leerlingen die zij binnen willen hebben in plaats

van dat zij passief afwachten wie zich aanmeldt. De school investeert in contacten met

basisscholen waarvan zij de leerlingen wil plaatsen. Daardoor ontstaat een positieve

sociale binding met de school. 

Daarnaast is er een beperkt aantal scholen dat een flink imagoprobleem heeft. En juist

omdat de meeste vmbo-scholen hun imago hebben verbeterd, worden de problemen van

de scholen met een slecht imago steeds groter.

Wij zijn als adviesraad geschrokken van de kwalificaties die deze scholen van de ouders en

de leerlingen, die op deze scholen zaten, kregen. 

Een school wordt een ‘illi (illegaal)-school genoemd omdat zij de verplichting heeft om

nieuwkomers op te vangen, wat overigens geen gemakkelijke opdracht is. Leerlingen van

deze school liegen zelfs dat zij op een andere school zitten als zij daarnaar gevraagd wor-

den door jongeren die zij bijvoorbeeld tijdens het uitgaan in de stad tegenkomen. Een

andere school wordt gekwalificeerd als de slechtste school van Amsterdam. Iedereen weet

dat!

Het imago van een school is ontzettend belangrijk en is gebaseerd op wat leerlingen en

ouders van de school ervaren en niet op wat de school presenteert in glanzende folders. De

school heeft dus de ouders en leerlingen nodig om het imago te verbeteren. Als een school

een slecht imago heeft wordt hij gemeden door ouders met beter presterende leerlingen,

die meer keus hebben. Daardoor komen de slechtst presterende en de moeilijkste leerlin-

gen naar die scholen toe en versterken het negatieve imago. Het gevolg is dat de school in

een neergaande spiraal terecht komt die uiteindelijk kan leiden tot sluiting van de school.

‘Het vmbo werkt!’ / Adviesraad Diversiteit en Integratie 17

Deel 2



De adviesraad ziet dat scholen vanwege een slecht imago vooral bezig zijn met concurren-

tie. De enkele vmbo-scholen met een slecht imago bepalen echter in sterke mate het beeld

dat ouders van het vmbo hebben. Een steekpartij op één vmbo-school heeft een uitwerking

op het imago van alle vmbo-scholen.

Alle vmbo-scholen in Amsterdam zouden daarom samen met de gemeente de verantwoor-

delijkheid moeten nemen voor de situatie van het vmbo in Amsterdam. Er moet naar sec-

torbrede oplossingen worden gezocht om scholen met een slecht imago te helpen. Ook

hiervoor lijken menging van de leerlingpopulatie en schaalverkleining het meest adequaat.

● Aanbeveling

Het viel de adviesraad op dat een aantal voorzieningen waarmee de school zich positief

kan profileren bij de ouders niet bekend zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbie-

den van extra Nederlandse taalles, huiswerkbegeleiding of het meeting point. Scholen

die in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd hebben in vernieuwing hebben hun inspan-

ningen niet altijd goed gecommuniceerd naar de ouders. En zonder de ouders zal het

imago van de school niet veranderen. Ouders kunnen bijvoorbeeld uitgenodigd worden

voor een leerlingpresentatie rond een van deze projecten, zodat zij zelf kunnen zien wat

er op de school gebeurt. 

2.1 Informatieverstrekking over het onderwijssysteem

Vmbo-scholen hebben in de afgelopen jaren de informatieverstrekking over het

Nederlandse onderwijssysteem aan allochtone ouders voortvarend aangepakt. Op sommige

vmbo-scholen is er nog steeds een groep ouders van kinderen die de Nederlandse taal niet

of onvoldoende machtig is. De aanwezigheid van een tolk is dan een praktisch hulp-

middel. Tegelijkertijd is er ook een andere generatie allochtone ouders: ouders die de

Nederlandse taal spreken (of in ieder geval één van hen) en die ook het onderwijssysteem

(soms uit eigen ervaring) beter kennen. De meeste allochtone ouders die wij hebben

gesproken zijn goed geïnformeerd over het vmbo. Zij zijn op de hoogte van de verschillen

tussen de vmbo-afdelingen; zij weten dat er na het tweede jaar een richting gekozen moet

worden en zij zijn zich bewust van de mogelijkheden voor vervolgonderwijs (na vmbo-

basis naar mbo-niveau 1 of 2 en met vmbo-theoretisch en kader naar mbo-4 met de moge-

lijkheid naar het hbo te gaan).

De tijd dat de meeste allochtone ouders geen idee hadden hoe het onderwijssysteem

werkt, lijkt achter ons te liggen.

De informatieavonden voor de ouders – op de scholen waar de adviesraad mee gesproken

heeft - worden goed bezocht. De voorlichting van basisscholen en het voortgezet onderwijs

bereikt niet het overgrote deel van de allochtone ouders: de meeste allochtone ouders kie-
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zen de school voor hun kind op basis van informatie van familieleden en kennissen en

gaan daarna pas naar de informatieavond van die school. Scholen zijn dus sterk afhanke-

lijk van mond-tot-mond-reclame. De meeste van de ouders bezoeken daarna slechts één

informatieavond of open dag. 

Jarenlang was de klacht van scholen dat allochtone ouders niet naar de voorlichtingsdagen

kwamen. Dat lijkt dus verleden tijd. Ouders waarmee de Adviesraad Diversiteit en

Integratie gesproken heeft zijn zonder uitzondering naar de voorlichtingsdag geweest van

de school die hun kind nu bezoekt. De vraag is echter of de ouders een weloverwogen

keus hebben kunnen maken. De meeste ouders hebben, zoals gezegd, maar één school

bezocht en informatie loopt bijna altijd via vrienden en kennissen die al kinderen op die

school hebben.

Omdat ouders maar uit één school kiezen komen zij soms ook in de problemen als hun

kind niet naar die school toe kan omdat er geen plaats is of omdat het advies niet hoog

genoeg is. Zij zijn vervolgens gedwongen om naar de school te gaan die hen op het laatst

nog accepteert. Dat betekent zowel voor de leerling als de ouders een negatieve start.

● Praktische aanbeveling

De adviesraad stelt voor om gericht campagne te voeren op de basisscholen met veel all-

ochtone leerlingen om te stimuleren dat ouders en kinderen in een vroeg stadium voor-

lichtingsdagen van verschillende scholen bezoeken.

De meeste allochtone ouders die wij gesproken hebben komen naar de voorlichtings-

dagen en zijn geïnformeerd over het onderwijssysteem en de mogelijkheden op de des-

betreffende school voor hun kind. Toch zeggen veel ouders dat zij nog onvoldoende

informatie krijgen. Dat komt omdat het ‘informatieprobleem’ verschuift. Naarmate de

ouders mondiger worden willen zij ook meer weten.

De ouders willen vooral weten wat zij kunnen doen om hun kinderen te laten opstro-

men. Het overgrote deel van de ouders met kinderen op het vmbo-basis vindt dat hun

kinderen daar niet thuishoren. Die mogelijkheid tot opstroom is nog aanwezig in de

eerste en tweede klas, of daarna in het mbo.

Leerlingen in het vmbo-basis krijgen meestal geen huiswerk. Daarom denken de

ouders dat de kinderen geen kansen krijgen en niet genoeg worden gestimuleerd om

door te stromen. Ouders willen bijvoorbeeld weten wat voor cijfers hun kinderen moe-

ten halen om op te stromen en wat zij daaraan kunnen bijdragen.

● Aanbeveling

Een aantal scholen heeft kansklassen opgezet. Het idee van kansklassen spreekt de

ouders zeer aan. Kansklassen zijn voor leerlingen die mogelijk kunnen opstromen.

Naast de havo-kansklas zijn er ook afzonderlijke kansklassen voor de richtingen kader

en theoretisch. Zij lijken beter te werken dan bijvoorbeeld de gemengde basis- en
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kaderklassen. Het niveau van basisleerlingen is soms zo laag dat zij op andere leerlin-

gen van het kaderniveau een remmende werking hebben. Door leerlingen bij elkaar te

brengen in een kansklas is het voor zowel de leerling als de ouders duidelijk wat het

doel en de te verwachten inzet zijn.

2.2 Contact met de school

Een succesvolle aanpak

Het in contact komen met allochtone ouders werd door vmbo-scholen jarenlang als een

van de grootste problemen genoemd. Het lijkt erop dat dit niet langer het grootste pro-

bleem is. Net zoals bij andere problemen die door de vmbo-scholen zijn aangepakt, gaat

het hier wederom om zowel praktische als inhoudelijke oplossingen:

1 Scholen hebben het probleem van het contact met de allochtone ouders erkend en heb-

ben zich mede-eigenaar van het probleem gemaakt. De scholen zijn actiever op zoek

gegaan naar methodes om de ouders bij de school te betrekken. Zij bieden taal- en

computerlessen aan voor ouders en betrekken welzijnsorganisaties bij de school die de

ouders beter weten te bereiken. Dit geeft de ouders het gevoel dat de school voor hen

open staat, ook als zij zelf niet van de voorzieningen gebruik maken.

2 De scholen zijn realistischer geworden in hun verwachtingen. Zij willen minimaal dat

de mentoren alle ouders zien en spreken. 

(Een algemene ouderavond bereikt niet alle ouders. Contacten met mentoren vergroten

echter wel de participatie op een algemene ouderavond. Voor participatie in de ouder-

raad moet de school echter zeer gericht en actief werven onder allochtone ouders, soms

gebeurt dit via de activiteiten voor ouders op school).

3 De meeste vmbo-scholen hebben een systeem waar ouders zelf het rapport van hun

kind moeten komen afhalen op school. Hierdoor zien de leraren de ouders in ieder

geval drie of vier keer per jaar. Deze procedure werkt!

4 De meeste vmbo-scholen hebben de bereikbaarheid van mentoren vergroot. Ouders

geven over het algemeen aan dat mentoren goed bereikbaar zijn. Mentoren geven bij-

voorbeeld hun (mobiele) nummer aan de ouders waardoor zij beter bereikbaar zijn.

Ouders kunnen ook inspreken en worden dan daadwerkelijk teruggebeld. 

5 Ouders ervaren absentie als een groot probleem. Nog steeds bestaan er klachten over

het melden hiervan. Een aantal scholen heeft dit probleem voortvarend aangepakt. Bij

meer absenties (bijvoorbeeld drie) in korte tijd bellen de mentoren de ouders meteen

op. Dit vergroot het vertrouwen in de school enorm en werkt preventief. Sommige

scholen sluiten een contract af waarin beide partijen zich verplichten meteen contact op

te nemen bij absentie.

6 Sommige vmbo-scholen hebben in de afgelopen jaren actief stafleden geworven met
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een allochtone achtergrond. Keer op keer blijkt dat deze leerkrachten een belangrijk

aanspreek- en identificatiepunt zijn voor allochtone leerlingen en ouders. Zij vervullen

een belangrijke brugfunctie op school.

De situatie is sterk verbeterd ten opzichte van een aantal jaren geleden. De scholen lijken

echter meer tevreden met de huidige situatie dan de ouders. Alle ouders waar leden van de

Adviesraad Diversiteit en Integratie mee hebben gesproken, hebben contact met de mento-

ren van hun kinderen. Dat vinden ze ook belangrijk. Net zoals de school. Het probleem

lijkt zich echter te verschuiven naar de inhoud van de communicatie met de mentor. Daar

is een groot deel van de ouders niet tevreden over. De volgende problemen zijn meerma-

len gesignaleerd:

1 Ouders vinden dat zij te weinig informatie krijgen over opstroommogelijkheden voor

hun kinderen.

2 Ouders vinden dat zij niet of te laat – pas bij de rapportbespreking – worden geïnfor-

meerd als het niet goed gaat met hun kind. Het gaat dan vooral om situaties waarin

kinderen gedwongen moeten afstromen, blijven zitten of van school af moeten vanwe-

ge ondermaats presteren.

3 Ouders vinden dat zij niet of te laat - pas bij de rapportbespreking - worden geïnfor-

meerd als er gedragsproblemen (waaronder spijbelgedrag) zijn met hun kinderen.

Ouders willen daar meteen over worden geïnformeerd.

4 Ouders hebben niet het idee dat zij samen met de school problemen aanpakken maar

dat zij hun kind tegenover de mentor of leerkracht moeten verdedigen.

5 Ouders hebben het idee dat mentoren alleen naar hen toe komen als er problemen zijn

en niet als hun kind iets goed heeft gedaan.

● Aanbevelingen

1 Allochtone ouders willen tegenwoordig meer dan alleen informatie of contact. Het

is duidelijk dat met het mondiger worden van de Marokkaanse en Turkse ouders

de kwaliteit van de communicatie scherper wordt beoordeeld. Sommigen van hen

zijn ontevreden of ronduit (zeer) boos op de school als het gaat om de inhoud van

de communicatie. Als adviesraad zijn wij geschrokken van de frustraties die er

leven onder de ouders. Een deel van de frustratie is reeds opgebouwd na ervarin-

gen op de basisschool. Veel ouders hebben het idee dat hun kind te laag wordt

geadviseerd en daardoor te laag instroomt in het voortgezet onderwijs, vooral in de

door hen niet gewenste vmbo-basis of -kaderafdeling. De start op het VO is

daardoor al negatief. In de komende periode moet dus vooral in de kwaliteit van

het contact met de ouders worden geïnvesteerd. Daar zitten de grootste problemen! 

2 Het huisbezoek is een kans om die extra kwaliteit in de communicatie aan te pak-

ken, vooral als de ouders daarin als partner worden gezien. De adviesraad pleit er

dan ook voor om leerkrachten op dit aspect extra te scholen. Leden van de advies-
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raad hebben zeer boze ouders gesproken. Zij hadden hun huis opengesteld voor de

leerkracht, maar werden vervolgens op cruciale momenten niet door diezelfde leer-

krachten geïnformeerd. De nieuwe betrokkenheid die scholen met het huisbezoek

aangaan moet ook concreet vorm krijgen in de kwaliteit van de communicatie met

de ouders. Anders zal de nieuwe mondigheid van de ouders als een boemerang

terugslaan op de scholen. 

3 Ouders willen geïnformeerd worden over extra begeleiding in verband met

opstroom of het voorkomen van afstroom. Scholen bieden extra bijles of huiswerk-

klassen aan.

Veel ouders zijn niet op de hoogte van die mogelijkheden. Met het oog op het voor-

komen van afstromen willen veel ouders dat hun kind wordt verplicht om bijles te

volgen of de huiswerkklas te bezoeken. Laat de kinderen harder werken. De ouders

zullen dit vanuit huis ondersteunen. Gedoog geen vrijblijvendheid. 

4 Investeren in kwaliteit betekent dat leerkrachten ouders tijdig moeten informeren –

dus tussen de rapportgesprekken door - over leer- en gedragsproblemen.

5 Investeer ook in positieve contactmomenten. Een van de scholen laat de mentor de

ouders ook bellen als de leerling iets goeds gedaan heeft. Dit vergroot het vertrou-

wen van de ouders in de leerkracht. Het laat zien dat de leerkracht het beste voor

heeft met het kind. Het dwingt de mentor ook om oog te hebben voor de positieve

kanten van de leerling.



De aansluiting van vmbo naar mbo

De problematiek

De aansluiting van vmbo naar mbo wordt door veel vmbo-scholen als zeer problematisch

ervaren. Uitspraken als ‘ze worden in het diepe gegooid en ze verdrinken’ en ‘wij houden hier

hun hand permanent vast en daar staan ze er helemaal alleen voor’ behoren nog tot de milde-

re classificaties. Vmbo-leraren begeleiden hun leerlingen vaak zeer intensief, de scholen

zijn overzichtelijk en de leersituatie is (zeer) gestructureerd. Op het mbo is er minder

begeleiding, de organisatie is groter en dus anoniemer en de leersituatie is veel losser.

Veel vmbo-leerlingen hebben moeite met de overgang en vallen voortijdig uit. Vooral de

leerlingen die geen startkwalificatie halen, vormen een problematische groep. Het is dui-

delijk dat deze situatie voor de vmbo-leerkrachten ook bijzonder frustrerend is. Jongeren

waar zij hard aan hebben getrokken, verdwijnen soms na een half jaar al uit het onderwijs.

Een extra complicatie in het denken over oplossingen is dat leerlingen uitwaaieren naar

(zeer) veel verschillende mbo-instellingen en -richtingen. Het is daardoor voor de vmbo-

scholen erg lastig om te zien waar het precies fout loopt en met wie en of leerlingen na

uitval een andere opleiding kiezen.

Mogelijke verbeteringen

Er zijn verschillende initiatieven om de overgang soepeler te laten verlopen. De belangrijk-

ste zijn: 

1 Een aantal vmbo-scholen is bezig met het aanbieden van een vijfjarig vmbo dat voorziet

in een einddiploma op mbo-niveau 1 of 2. Het idee is eigenlijk heel simpel. Je houdt de

meest kwetsbare groep (vmbo-leerlingen) net zo lang in een beter gestructureerde

middelbare school situatie als havoleerlingen. Op het vmbo is relatief weinig uitval. Het

vmbo heeft blijkbaar de juiste begeleidingsstructuur gevonden om jongeren binnen

boord te houden. Waarom deze structuur niet voortgezet in een extra jaar voor de

meest kwetsbare groep (mbo-niveau 1 en 2)? Samenwerking tussen vmbo-scholen en

ROC’s maakt dit mogelijk; de bekostigingssystematiek van het Rijk dient hierop te wor-

den aangepast. Omdat leerlingen uit de bovenbouw echter niet gelijk behandeld willen

worden als de leerlingen uit de onderbouw, dient met de vijfjarige (of eventueel zesjari-

ge) vmbo ook te worden nagedacht over een echte vmbo bovenbouw (jaar 4 en 5) verge-

lijkbaar met de havo. Een bovenbouw waar de leerlingen ook anders worden benaderd.
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2 Verschillende scholen werken aan een leerlingvolgsysteem zodat zij hun leerlingen

kunnen volgen op het mbo. Sommige vmbo-scholen overwegen een vorm van begelei-

ding in het eerste jaar van het mbo. Om potentiële risicoleerlingen op te sporen kan

een preventief beleid worden ontwikkeld. Elke vorm van doorlopende begeleiding staat

en valt bij een goed leerlingvolgsysteem.

3 Een aantal vmbo-scholen wisselt informatie uit met mbo-opleidingen en zij verzorgen

wederzijds lessen op elkaars opleidingen. Dit vergroot het praktisch inzicht in de kloof

die er bestaat tussen de twee schoolsoorten en bevordert de zogenaamde ‘warme over-

dracht’.
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Conclusies en aanbevelingen
aan de gemeente en de rijksoverheid

‘Het vmbo werkt!’ is de hoofdtitel van dit advies. De ondertitel is: Wat er nodig is om voor de

toekomst een sterk vmbo te ontwikkelen. Om die sterke vmbo-school van de toekomst in

Amsterdam te ontwikkelen hebben naar ons idee zes belangrijke zaken grote urgentie:

1 Uitwisseling van best practices in het vmbo tussen Amsterdamse scholen. Er is veel

ontwikkeld in de afgelopen jaren. Dit dient een bredere verspreiding op vmbo-scholen

te krijgen. Dit advies is een aanzet voor deze verspreiding, maar het zou structureel

moeten worden georganiseerd. Geef docenten en schoolleiders daarvoor ook de ruimte.

2 Een degelijke monitoring van de resultaten van de doorgevoerde onderwijsvernieuwin-

gen en bestudering van de effecten om evidence based te vernieuwen.

3 Aanpakken van segregatie in het voortgezet onderwijs door fysieke integratie van vmbo-

basis en -kaderscholen met vmbo-theoretisch. Dit is naar ons idee de enige weg naar

een veilig vmbo in onze stad. Tegelijkertijd invoering van nieuwe vormen van speciaal

onderwijs om de druk op vmbo-basis en -kader te verkleinen.

4 Scholen en allochtone ouders praten wel met elkaar maar begrijpen elkaar nog niet

altijd. Vmbo-scholen moeten investeren in de kwaliteit van de communicatie met de

ouders. Docenten moeten hiervoor geschoold worden.

5 De traditionele opstroom van allochtone leerlingen via brede brugklassen en via mavo

naar havo is sterk gedaald. De ontwikkeling van zogenaamde kansklassen moet breed

worden ingezet om die opstroom weer op gang te helpen.

6 De overgang van vmbo naar mbo kent veel uitval. De vijfjarige vmbo die opleidt tot

mbo-niveau 1 en 2 verdient een kans. Bestuurlijk ingewikkeld maar wel het ei van

Columbus.

Wij hebben in ons advies ‘Het vmbo werkt!’ systematisch de onderwijspraktijk in het

vmbo doorgelicht. We hebben aanbevelingen gedaan aan de scholen, schoolbesturen en de

gemeente. Omdat de Adviesraad Diversiteit en Integratie als belangrijkste taak de advise-

ring van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders heeft, doen we

in de volgende alinea’s dringende aanbevelingen met betrekking tot problemen die door

de gemeente zouden moeten worden aangepakt.

Schooloverschrijdende kennis overdracht
Ons bescheiden onderzoek onder vmbo-scholen heeft een aantal hoopgevende onderwijs-

vernieuwingen in het vmbo aan het licht gebracht. Er leeft bij de scholen en leerkrachten
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de behoefte om deze ervaringen te delen in een kenniskring. De gemeente moet hierbij

een faciliterende rol spelen. Randvoorwaarden voor succes voor een dergelijke kenniskring

zijn dat het initiatief bij de scholen moet liggen, moet aansluiten bij de behoefte en gericht

moet zijn op de regio Amsterdam met haar specifieke problematiek.

Evaluatie Onderwijsvernieuwingen
In de afgelopen jaren hebben er ingrijpende onderwijsvernieuwingen plaats gevonden op

vmbo-scholen, vooral op basis- en -kaderafdelingen. Het gaat hier om de meest kwetsbare

leerlingen in het vmbo. Als adviesraad achten wij een evaluatie van deze onderwijsvernieu-

wingen noodzakelijk. Ons gaat het daarbij primair om een effectevaluatie en niet om een

procesevaluatie. Dit verzoek werd in de bijeenkomst op 14 maart 2007 unaniem onder-

steund door de scholen. 

Bij dit advies gaat als bijlage een onderzoek van het Kohnstamm Instituut naar de beschik-

bare databestanden van de Amsterdamse scholen mee. Op basis van dit onderzoek pleit de

adviesraad ervoor de gemeentelijke bestanden inzichtelijker te maken en ook buiten DMO

beschikbaar te stellen zodat ook andere onderzoekers de staat van het onderwijs kunnen

bestuderen.

Aanpak van segregatie in het voortgezet onderwijs
In de afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de segregatie in het primair onder-

wijs. De segregatie in het voortgezet onderwijs is in de laatste jaren echter veel sterker toe-

genomen dan die in het primair onderwijs. Het fysiek scheiden van vmbo-afdelingen van

havo en vwo-afdelingen en het scheiden van vmbo-theoretische afdelingen van vmbo-basis

en -kader heeft hieraan bijgedragen. Het afschaffen van brede brugklassen heeft de segre-

gatie in het voortgezet onderwijs verder verscherpt. De adviesraad en de vertegenwoordi-

gers van de scholen constateren dat dit een ongewenste situatie is. Tegelijkertijd kunnen

individuele scholen daar weinig aan veranderen. Dit werd nog eens bevestigd in de discus-

sie tijdens het symposium op 14 maart  2007 door een van de directeuren van zo’n ‘zwar-

te’ vmbo-school.  Er zou hierover meer discussie gevoerd moeten worden binnen

scholengroepen (segregatie tussen de deelnemende scholen in een scholengroep) en tus-

sen scholengroepen. Schoolbesturen kunnen en moeten naar ons idee hierin het voortouw

nemen. 

Tegelijkertijd vragen wij om een actievere rol van de gemeente. De gemeente kan het zich

niet veroorloven zich te verschuilen achter haar gebrek aan interventiemogelijkheden. Het

maatschappelijk belang voor de stad is te groot om werkloos toe te zien hoe deze ongewen-

ste tendens zich verder voortzet. Het fenomeen tast de sociale cohesie en de veiligheid in

de stad aan. De recente gewelddadige incidenten op vmbo-basis en -kaderscholen zijn hier-

van een bewijs. Naast een inzet van de gemeente  in de huidige situatie willen wij dat bij

het stichten van nieuwe scholen deze problematiek altijd door de gemeente wordt meege-

wogen.
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Met dit advies willen we ook een signaal geven aan de rijksoverheid. De vmbo-scholen die

uitsluitend basis- en kaderprogramma’s aanbieden laten in de meest extreme vorm zien

waar onderwijssegregatie toe kan leiden. Willen we dat? Deze scholen worden door zowel

de leerlingen als de ouders unaniem als slechte en onveilige scholen betiteld. De advies-

raad is van mening dat eenzijdigheid van het type leerlingen in deze scholen het grote pro-

bleem is. Scholen die een bredere groep leerlingen bedienen (incl. basis- én kaderleer-

lingen) lijken de problemen beter de baas te kunnen. Het aantal scholen met uitsluitend

vmbo-basis en -kaderopleidingen op aparte lokaties is in de laatste jaren toegenomen.

Wij pleiten voor een landelijk beleid om deze tendens tegen te gaan. Tegelijkertijd pleiten

wij ervoor om opnieuw na te denken over het plaatsen van sommige jongeren met

gedragsproblemen (jongeren die vroeger in het speciaal onderwijs zaten) in het regulier

onderwijs. Dit vergroot de druk op de basis- en kaderscholen. Voor sommigen van deze

jongeren is apart VSO onderwijs toch noodzakelijk. De rijksoverheid zou verder de kop-

peling vmbo-basis-mbo 1 en 2 moeten faciliteren door versoepeling van de regelgeving en

de bekostiging.

Vmbo-scholen moeten serieus werk gaan maken van de kwaliteit van de communicatie

met allochtone ouders. Leerkrachten moeten hierin extra worden (bij)geschoold en scholen

moeten hiervoor professionele begeleiding kunnen inroepen. We pleiten ervoor dat dit

integraal onderdeel wordt van het gemeentelijk ingezette beleid van huisbezoeken. 

Tegelijkertijd moeten de allochtone ouders een onafhankelijk informatie-punt en een

spreekbuis krijgen. Dit is in het  belang van iedereen. Aan de gemeente willen wij advise-

ren om verder te investeren in het onafhankelijk informatie- en adviespunt voor ouders:

OCO (Onderwijs Consumenten Organisatie). De adviesraad beveelt aan een bredere

bekendheid van OCO te genereren onder allochtone ouders (te beginnen bij de twee groot-

ste groepen: Turken en Marokkanen). OCO kan binnen de huidige financiering geen sub-

stantiële outreach activiteiten (in de eigen taal en in de eigen buurt) ontwikkelen ten

aanzien van allochtone ouders. Hiervoor zouden extra middelen beschikbaar moeten wor-

den gesteld. Het werk van OCO moet goed aansluiten op twee bestaande initiatieven: 
● FORUM, met de vorming van netwerken van allochtone ouders ter stimulering van

ouderbetrokkenheid;
● en Capabel, met dienstverlening aan overheden en onderwijsinstellingen ter bevorde-

ring van ouderbetrokkenheid. Van wezenlijk belang vinden wij dat de onderwijsconsu-

lenten onafhankelijk moeten zijn (en dus niet in dienst moeten zijn van de VO-scholen

of van de gemeente).
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Aanleiding

De Adviesraad Diversiteit en Integratie van de gemeente Amsterdam is gevraagd om een

advies uit te brengen over het voortgezet onderwijs in Amsterdam. De vraag aan het

Kohnstamm Instituut was of het mogelijk is een vergelijking te maken van de kwaliteit

van vergelijkbare afdelingen van vmbo-scholen op basis van aanwezige data. 

Hierbij gaat het in eerste instantie om zeven scholen die door de adviesraad zijn uitgeno-

digd deel te nemen aan een gesprek over de situatie van het vmbo in Amsterdam, te

weten:

1 Open Scholengemeenschap Bijlmer;

2 Esprit Scholengroep, Nova College;

3 Sgs Amsterdam-Zuid, Huygens College;

4 Caland Lyceum;

5 Sgs. Nieuw West, Calvijn met Junior College;

6 Esprit scholengroep, Marcanti College;

7 ROC Amsterdam, De Berkhoff.

Data

Er is een aantal bronnen waar data kunnen worden verkregen over de kwaliteit van de

scholen. De belangrijkste daarvan zijn de verslagen van de Inspectie van het Onderwijs, de

kwaliteitskaart die door de Inspectie op internet wordt gepubliceerd en de speciale uitgave

van Trouw, waarin de cijfers van de kwaliteitskaart op een andere manier worden gepubli-

ceerd.

De Inspectierapporten leveren vanaf 2004 gegevens over de volgende kenmerken:

Voor 2004 werden vergelijkbare, maar iets anders geordende gegevens gepubliceerd per

school. In de kwaliteitskaarten worden de opbrengsten verder uitgesplitst:

Opbrengsten Leerstofaanbod Kwaliteitszorg

Leertijd Toetsing

Pedagogisch handelen

Didactisch handelen

Actieve deelname leerproces

Begeleiding schoolloopbaan

Begeleiding zorgleerlingen

Schoolklimaat

Leerresultaten Onderwijs en leren Zorg voor kwaliteit
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rendement onderbouw
● adviesstructuur na 2e leerjaar;
● het percentage leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven;

bovenbouw
● van 3e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven: hoe groot is het percentage leerlin-

gen dat vanaf leerjaar 3 zonder zitten blijven of zakken het diploma behaalt?
● gemiddeld cijfer centraal examen 2005: totaal en per vak.

In het Trouw-onderzoek worden sommige gegevens van de Inspectie weergegeven in

tabelvorm en wordt er een totaalbeoordeling aan toegevoegd. 

Een aantal zeer relevante gegevens ontbreken in deze bronnen, waaronder:
● cito-scores: gemiddelde score en percentage geen cito-score;
● het percentage niet-westerse allochtone leerlingen;
● doorstroom, afstroom en voortijdige uitval.

In de verkenning zal een vergelijking per soort vmbo worden gemaakt van de zeven vmbo-

scholen. Tevens wordt er een advies gegeven over de te verzamelen gegevens om in de toe-

komst een betere vergelijking te kunnen maken van alle scholen.

Resultaten

Tabel 1 geeft de verschillen in grootte weer tussen de scholen. De Berkhoff is in vergelij-

king tot de andere scholen een stuk kleiner. 

Aantal leerlingen

2005 2006

Caland Lyceum 1738 1815

Calvijn met Junior College 744 687

Esprit SG Nova College 946 951

Esprit SG Vestiging Marcanti 598 646

Huygens College 556 812

Open SG Bijlmer 1419 1526

ROC De Berkhoff-ba 300 277

bron: Inspectie van het Onderwijs

Tabel 1 Aantal leerlingen per school en per afdeling in 2005 en 2006



In de volgende tabellen geven we de uitkomsten weer van de indicatoren die door de

Inspectie van het onderwijs zijn gerapporteerd als uitkomsten van de schoolbezoeken.

Het betreft resultaten op schoolniveau. De gegevens die over de scholen zijn verkregen uit

de Inspectierapporten hebben betrekking op de jaren 2002 - 2006. Van ROC Amsterdam,

De Berkhoff zijn veel minder gegevens bekend. Tabel 2 laat zien hoe de scholen scoren op

de punten zoals deze door de Inspectie zijn geformuleerd. Voor deze punten geldt een

minimumscore van 1 en maximumscore van 4. 
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schaal 1 - 4, waarbij:

1 ruim onder
2 onder
2.5 gemiddeld
3 boven
4 ruim boven het landelijk gemiddelde*

Tabel 2 Oordeel Inspectie per onderwerp en gemiddeld alle onderwerpen naar school

schoolklimaat 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0

kwaliteitszorg 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0

leraren zorgen dat leerlingen actief deelnemen 4.0 2.0 4.0 2.0 2.5 2.0

voldoende onderwijstijd gepland 2.5 3.0 4.0 4.0 1.0 4.0

school begeleidt leerlingen en ouders bij keuze 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0
profielen, leerwegen, doorstr. arbeidsmarkt

organisatie school maakt specifieke begeleiding 4.0 4.0 2.5 3.0 4.0 3.0
mogelijk

school bepaalt systematisch en regelmatig 1.0 2.0 2.5 3.0 4.0 2.0
kwaliteit onderwijs

school treft maatregelen om onderwijskwaliteit 4.0 2.0 4.0 3.0 4.0 3.0
te handhaven / verbeteren

positieve omgang teamleden en leerlingen 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0

school biedt verzorgde indruk en 2.5 3.0 1.0 4.0 4.0 4.0
is uitnodigend voor leerlingen

school waakt over veiligheid leerlingen 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0

school onderhoudt contacten met lokale 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0
overheid t.b.v. kwaliteit onderwijs

gemiddelde over alle onderwerpen 3.3 2.8 3.3 3.3 3.5 3.3

* Bron: Inspectie van het Onderwijs. In sommige rapportages gebruikt de Inspectie een 4-puntschaal en bij andere
een 5-puntschaal, waarvan we de scores 3, 4 en 5 hebben getransformeerd naar 2.5, 3 en 4 (aantal bolletjes). 
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Huygens College heeft de hoogste gemiddelde score over alle onderwerpen, Calvijn

metJunior College zit daar als hekkensluiter een stuk onder. 
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Gemiddelde
alle scholen
(12 items)

schoolklimaat 3.4

kwaliteitszorg 2.7

leraren zorgen dat leerlingen actief deelnemen 2.6

voldoende onderwijstijd gepland 3.2

school begeleidt leerlingen en ouders bij keuze profielen,

leerwegen, doorstr. arbeidsmarkt 3.4

organisatie school maakt specifieke begeleiding mogelijk 3.4

school bepaalt systematisch en regelmatig kwaliteit onderwijs 2.4

school treft maatregelen om onderwijskwaliteit te 

handhaven/verbeteren 3.3

positieve omgang teamleden en leerlingen 3.6

school biedt verzorgde indruk en is uitnodigend voor leerlingen 3.2

school waakt over veiligheid leerlingen 3.4

school onderhoudt contacten met lokale overheid t.b.v. kwaliteit onderwijs 3.9

Tabel 3 Gemiddelde score over alle zeven scholen op de items (zie tabel 2)

In tabel 3, de gemiddelde score over alle scholen is voor één item net onder het landelijk

gemiddelde: er wordt in verhouding tot landelijk relatief weinig aandacht geschonken aan

het systematisch en regelmatig bepalen van de kwaliteit van het onderwijs. Ook het

gemiddelde van alle items over kwaliteitszorg komt maar net boven het landelijk

gemiddelde uit. Dit wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor verbetering, maar het

schort nog vaak aan een systematiek van plannen maken en checken of er resultaat wordt

bereikt.

In tabel 4 worden de gegevens van de Inspectie over het percentage dat wordt gerekend tot

Cumi-leerlingen, vergeleken met het percentage allochtone leerlingen dat is berekend op

schoolniveau op basis van gegevens uit de schoolregistratie. We zien dat het percentage

Cumileerlingen niet veel zegt over de samenstelling per school. Ook de andere bron, de

schoolregistraties, is niet zonder fouten. Alleen gegevens uit het GBA kunnen dienen om

scholen onderling te vergelijken op dit punt.
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Tabel 4 Percentage Cumi-leerlingen in 2005 en 2006 en percentage allochtonen
uit scholenregistratie 2002

cumi 20051 cumi 20061 allocht2

Caland Lyceum-gt 1 3 43

Open SG Bijlmer-gt 1 1 62

Calvijn Junior-ka 0 5 94

Esprit SG Nova-ka 45 57 94

Esprit SG Marcanti-ka 11 9 94

Esprit SG Marcanti-gt 9 9 94

Huygens College-ka 0 2 83

OSG Bijlmer-ka 1 0 62

ROC De Berkhoff-ka 2 1 11

Calvijn Junior-ba 0 2 94

Esprit SG Nova-ba 60 58 94

Esprit SG Marcanti-ba 5 4 94

Huygens College-ba 0 0 83

Open SG Bijlmer-ba 0 0 62

ROC De Berkhoff-ba 0 1 11

bron 1 Inspectie van het Onderwijs
bron 2 vo-rapportage DMO 2003 alleen school-niveau

Tabel 5 Percentage leerlingen lwoo in 2005 en 2006 en advies lager dan plaatsing (Inspectie)
en Percentage Niet direct toelaatbaar uit scholenregistratie 2002

lwoo1 advies lager1 niet direct
toelaatbaar2

2005 2006 2005 2006 2002

Caland Lyceum-gt - - 3 1 19

Open SG Bijlmer-gt - - 5 14 17

Caland Lyceum-ka 0 - 0 - 19

Calvijn Junior-ka 16 5 23 31 63

Esprit SG Nova-ka 49 56 - 65 10

Esprit SG Marcanti-ka 48 51 42 0 51

Esprit SG Marcanti-gt - - 28 55 51

Huygens College-ka 30 36 55 56 56

OSG Bijlmer-ka 0 0 53 30 17

ROC De Berkhoff-ka 2 7 5 40 -

Calvijn Jnior-ba 50 53 53 - 63

Esprit SG Nova-ba 92 83 83 - 10

Esprit SG Marcanti-ba 67 64 64 - 51

Huygens College-ba 32 52 52 - 56

Open SG Bijlmer-ba 0 0 0 - 17

ROC De Berkhoff-ba 22 35 35 - -

bron 1 Inspectie van het Onderwijs
bron 2 vo-rapportage Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 2003 alleen school-niveau
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De gegevens van de Inspectie over de aandelen leerlingen die niet direct toelaatbaar zijn,

zijn erg onvolledig. Van de gegevens uit de schoolregistraties is geen definitie beschikbaar,

maar dit is waarschijnlijk de optelsom van lwoo en advies lager. Deze gegevens zijn alleen

beschikbaar over 2002. Een vergelijking tussen aandelen leerlingen die niet direct toelaat-

baar zijn uit beide bronnen is niet te maken, omdat het niveau verschillend is (afdeling-

school). 

Tabel 6 toont aan dat de samenstelling van de scholen invloed heeft op het aandeel leerlin-

gen in de GT-afdeling dat een hoger advies had dan waarin de leerling uiteindelijk

geplaatst is. Bij het Marcanti College komt een te hoge plaatsing niet voor bij GT, maar bij

Caland en Open Scholengemeenschap Bijlmer wel. Scholen met zowel GT als kader ken-

nen een wisselend aandeel te hoog geplaatsten met Caland-kader als hoogste (94%). Esprit

Nova heeft praktisch geen te hoog geplaatsten noch in de kader- noch in de basisopleiding

advies hoger dan plaatsing

2005 2006 gemiddeld 05-06

Caland Lyceum-gt 13 17 15.0

Esprit, vest. Marcanti-gt 0 3 1.5

Open SG Bijlmer-gt 18 14 16.0

Caland Lyceum-ka 94 - 94.0

Calvijn Junior-ka 39 10 24.5

Esprit SG Nova-ka - 0 0.0

Esprit SG Marcanti-ka 44 0 22.0

Huygens College-ka 16 12 14.0

OSG Bijlmer-ka 41 22 31.5

ROC  De Berkhoff-ka 0 24 12.0

Calvijn Junior-ba 49 9 29.0

Esprit SG Nova-ba 0 1 0.5

Esprit SG Marcanti-ba 35 26 30.5

Huygens College-ba 23 26 24.5

Open SG Bijlmer-ba 13 15 14.0

ROC De Berkhoff-ba 0 29 14.5

bron inspectie van het Onderwijs

Tabel 6 Percentage leerlingen in 2005 en 2006 met advies hoger dan plaatsing (Inspectie)
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Van de Cito-toets zijn alleen gegevens uit de schoolregistraties beschikbaar over 2002 op

schoolniveau. Hiervan is bekend dat ze lwoo-leerlingen uitsluiten. In de toekomst komen

betere gegevens beschikbaar (zie gegevensverzameling Gemeente Amsterdam, blz. 38).

Tabel 7 Gemiddelde cito-score scholenregistratie 2002

Caland Lyceum 538

Open SG Bijlmer 531

Calvijn Junior 523

Esprit SG Nova 521

Esprit SG Marcanti 523

Huygens College 521

ROC De Berkhoff ?

De gegevens over het rendement van de onderbouw over de laatste twee jaren geven  aan

dat scholen niet zo stabiel zijn, maar dat er wel een significant verband is tussen beide

jaren. Over de gehele linie is er enige vooruitgang te bespeuren.

Rendement onderbouw1

2005 2006 gemiddeld

Caland Lyceum-gt 107 111 109

Open SG Bijlmer-gt 97 105 101

Caland Lyceum-ka 107 - 107

Calvijn Junior-ka 82 108 95

Esprit SG Nova-ka - 110 110

Esprit SG Marcanti-ka 95 120 108

Esprit SG Marcanti-gt 95 120 108

Huygens College-ka 107 109 108

OSG Bijlmer-ka 97 105 101

ROC  De Berkhoff-ka 117 98 108

Calvijn Junior-ba 82 108 95

Esprit SG Nova-ba - 110 110

Esprit SG Marcanti-ba 95 120 108

Huygens College-ba 107 109 108

Open SG Bijlmer-ba 97 105 101

ROC De Berkhoff-ba 117 98 108

Gemiddeld 93 102 99

bron 1 Inspectie van het Onderwijs

Tabel 8 Rendement onderbouw per school in 2005, 2006 en het gemiddelde over de twee jaren
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De naam rendement van de onderbouw in Tabel 9 is misleidend, want het geeft het per-

centage leerlingen weer dat onvertraagd van klas 3 naar het eindexamen gaat.

Tussen de schoolafdelingen zijn grote verschillen te zien in rendement van de onderbouw.

Er is wel een significant verband tussen de score in 2005 en 2006. 

Rendement onderbouw1

2005 2006 gemiddeld

Caland Lyceum-gt 90 81 86

Open SG Bijlmer-gt 82 87 85

Caland Lyceum-ka 96 - 96

Calvijn Junior-ka 84 81 83

Esprit SG Nova-ka 78 63 71

Esprit SG Marcanti-ka 47 59 53

Esprit SG Marcanti-gt 71 70 71

Huygens College-ka 88 78 83

OSG Bijlmer-ka 98 89 94

ROC  De Berkhoff-ka 73 95 84

Calvijn Junior-ba 87 90 89

Esprit SG Nova-ba 80 73 77

Esprit SG Marcanti-ba 77 93 85

Huygens College-ba 81 99 90

Open SG Bijlmer-ba 100 100 100

ROC De Berkhoff-ba 100 95 98

Gemiddeld 78 78 79

bron 1 Inspectie van het Onderwijs

Tabel 9 Onvertraagd van klas 3 naar eindexamen per school per niveau in 2005, 2006
en het gemiddelde over de twee jaren
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Tussen de schoolafdelingen zijn vrij grote verschillen te zien in gemiddeld eindexamen-

cijfer. Er is een significant verband tussen de score in 2005 en 2006. 

Gemiddeld eindexamencijfer1

2005 2006 gemiddeld

Caland Lyceum-gt 6.2 6.1 6.2

Open SG Bijlmer-gt 5.9 5.8 5.9

Caland Lyceum-ka 6.3 - 6.3

Calvijn Junior-ka 5.9 5.8 5.9

Esprit SG Nova-ka 5.9 5.7 5.8

Esprit SG Marcanti-ka 6 5.8 5.9

Esprit SG Marcanti-gt 5.6 5.8 5.7

Huygens College-ka 6.1 6.3 6.2

OSG Bijlmer-ka 6.1 6.2 6.2

ROC De Berkhoff-ka 6.7 6.7 6.7

Calvijn Junior-ba 6.5 6.5 6.5

Esprit SG Nova-ba 5.8 5.4 5.6

Esprit SG Marcanti-ba 6.5 6.7 6.6

Huygens College-ba 6.9 6.9 6.9

Open SG Bijlmer-ba 7.1 7.2 7.2

ROC De Berkhoff-ba 7.1 7.2 7.2

Gemiddeld 5.9 5.9 5.9

bron 1 Inspectie van het Onderwijs

Tabel 10 Gemiddeld eindexamencijfer per school per niveau in 2005, 2006
en het gemiddelde over de twee jaren
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De gegevens van Trouw voegen weinig toe aan de gegevens zoals die door de Inspectie

worden gepubliceerd. Maar doordat er een grotere tijdreeks beschikbaar is, tonen de gege-

vens aan dat er een grote instabiliteit is in de uitkomsten. De tendens die uit de cijfers

naar voren komt, wijst op een positievere situatie in 2005 dan gemiddeld over de periode

2000-2004.

Gegevensverzameling gemeente Amsterdam

Voor een aantal beleidsterreinen worden gegevens verzameld die met de nodige bewerkin-

gen bruikbaar zijn voor het verschaffen van inzicht in verschillen tussen vmbo-scholen. 

De gemeente Amsterdam verzamelt gegevens van leerlingen onder andere in het kader

van de kernprocedure en ten behoeve van een onderwijsmonitor:
● cito-score;
● advies basisonderwijs;
● vo-school waar leerling voor kiest.

schaal: -2 tot 2, waarbij:

-2 sterk onder
2 sterk boven landelijk gemiddelde

Caland Lyceum-gt 0 1 0 0

Open SG Bijlmer-gt 0 -1 0 0

Esprit SG Marcanti-gt -1 -1 -1 -2

Calvijn Junior-ka - -2 0 -2

Caland Lyceum-ka 1 2 - -

Esprit SG Marcanti-ka -1 -1 -1 -1

Esprit SG Nova-ka 0 - -1 -

Huygens College-ka -1 0 1 0

OSG Bijlmer-ka 1 0 1 0

ROC De Berkhoff-ka - 1 2 1

Calvijn Junior -ba - 0 2 0

Esprit SG Nova-ba -1 - -1 -

Esprit SG Marcanti-ba 0 0 2 0

Huygens College-ba 0 1 2 1

Open SG Bijlmer-ba 2 1 2 1

ROC De Berkhoff-ba 2 - 2 2

Bron 1 Trouw

20
03

20
04

20
05

20
0 

- 
20

04

Tabel 11 Trouw-beoordeling van Inspectiegevens rendement per school per niveau
in 2003, 2004 en 2005 en gemiddelde over 2000-2004

Rendement onderbouw1



Binnenkort stelt DMO een bestand beschikbaar waar tevens de GBA-gegevens in zijn

opgenomen en waar het percentage allochtonen volgens de CBS-definitie uit kan worden

afgeleid. Deze gegevens kunnen dan voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. 

In het kader van het handhaven van de leerplicht en het terugdringen van de ongediplo-

meerde uitval (“Aanval op de uitval”) heeft Amsterdam beschikking over de gegevens over

onderwijspositie volgens de IBG-route.

Een combinatie van deze gegevens kan op korte termijn een enorme stap voorwaarts bete-

kenen in de mogelijkheden om scholen te ondersteunen met gegevens waaruit is af te lei-

den of er vooruitgang wordt bereikt met het inzetten van een (gedeeltelijk) nieuwe aanpak.

Het gaat hier om gegevens op individueel niveau. Hiervoor gelden speciale regels waar

aan moet worden voldaan voordat tot koppeling over kan worden gegaan. 

Conclusies

De gegevens die nu beschikbaar zijn, bieden een te beperkte mogelijkheid om de kwaliteit

van de scholen vast te stellen. Er zijn gegevens uit verschillende bronnen die zich met de

nodige beperkingen laten combineren, zodat er een vorm van triangulatie kan worden toe-

gepast: welk beeld ontstaat er als we drie verschillende bronnen gebruiken? In dit geval is

er alleen op schoolniveau sprake van meerdere bronnen. Het beeld dat dan ontstaat is dat

Calvijn met Junior College aan de onderkant eindigt en Huygens aan de bovenkant. Met

de kanttekening dat De Berkhoff hier een beetje buiten beschouwing is gelaten, wegens

gebrek aan gegevens.

Het is beter niet te proberen scholen te ranken op kwaliteit, omdat de gegevens te onvolle-

dig zijn, te onbetrouwbaar en te weinig inzicht geven in de onderliggende processen. Beter

lijkt het te proberen om te komen tot een databestand bestaande uit een combinatie van

bronnen die gegevens op leerlingniveau bevatten. Dit bestand kan op korte termijn

beschikbaar komen als er optimaal gebruik wordt gemaakt van gegevens die Amsterdam

tot haar beschikking heeft en krijgt.

Het kan dienen om scholen de gelegenheid te geven zich te vergelijken met andere scho-

len en de ontwikkeling van de eigen school te kunnen volgen. Scholen willen graag dit

soort gegevens hebben om beleidswijzigingen te kunnen evalueren en monitoren, zoals

bijvoorbeeld:
● het uitvalpercentage van lwoo-leerlingen met 25% verminderen;
● het rendement van leerlingen in de onderbouw van niet direct toelaatbare leerlingen

met een x-percentage verhogen;
● de kwaliteitszorg brengen naar niveau 4;
● scholen kunnen dan worden gestimuleerd en ondersteund om dit soort meetbare doe-

len te stellen in de vorm van ambities. De gegevens om te beoordelen of ambities wor-

den gehaald, zijn dan beschikbaar. Hiermee worden scholen ondersteund om de

kwaliteitszorg, waar laag op gescoord werd, op een hoger plan te krijgen.
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