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Partners

Voorwoord
Voor u ligt de bundel van de tweede Onderwijsconferentie NL2025 die plaatsvond op
maandag 26 november 2012 in Crowne Plaza Den Haag. Deze tweede conferentie stond
in het teken van overgangen binnen het Nederlandse onderwijsstelsel en naar de arbeidsmarkt. Tijdens de eerste conferentie in april 2012 bleek dat dit een thema is dat in alle
onderwijsrichtingen leeft en zorgen met zich meebrengt.
Het Nederlandse onderwijs kent namelijk een groot aantal overgangen. Dat begint al met
de overgang van voorschoolse educatie naar primair onderwijs en daarbinnen van groep
2 naar groep 3. Overgangen treden daarna op van primair naar voortgezet onderwijs, van
voortgezet naar middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs, met alle verfijningen
die de verschillende leerwegen met zich meebrengen. Vervolgens vindt de overstap naar
de arbeidsmarkt plaats. Op elk van die momenten moet opnieuw gekozen worden en
moeten leerlingen zich aan een nieuwe opleiding en/of situatie aanpassen. Dat gaat de
meesten gelukkig goed af, maar nog een te groot aantal heeft er veel moeite mee (Onderwijsraad, 2005). Daar komt bij dat talenten van leerlingen pas in de loop van de tijd naar
boven komen, waardoor het nodig is om het onderwijsstelsel flexibel te houden zodat leerlingen kunnen opstromen of afstromen. Het is daarom nodig de overgangen te verbeteren,
want dat is het compenserend vermogen van het onderwijsstelsel. Stroeve doorstroom kan
namelijk leiden tot voortijdig schoolverlaten en te geringe doorstroom naar hogere opleidingen en de arbeidsmarkt.
De vraag die tijdens de conferentie centraal stond was: hoe kunnen we met elkaar ervoor
zorgen dat leerlingen soepeler doorstromen binnen het onderwijsstelsel en naar de arbeidsmarkt? Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle onderwijsrichtingen
en de arbeidsmarkt. Daarom is het zo mooi dat tijdens de conferentie al deze richtingen
vertegenwoordigd waren.
Met twee inleidende voordrachten en een panel bestaande uit de (vice-)voorzitters van de
onderwijsraden werd een breed beeld geschetst van de problemen die de overgangen met
zich meebrengen, zowel wat betreft leerprestaties als op sociaal gebied. De zes deelsessies
gingen vervolgens specifiek in op één van de overgangen.
Ook deze tweede conferentie had als doel oplossingen te zoeken voor problemen waar we
nu en in de toekomst mee geconfronteerd worden. De conferentiecommissie onderstreept
het belang van een gezamenlijke aanpak met betrekking tot het verbeteren van de overgangen, zodat een goede doorstroom voor iedereen mogelijk wordt en ieders talent tot
zijn recht komt.
Na deze conferentie stopt het niet; ook in 2013 zullen er weer één of twee conferenties op
het programma staan. Via de website www.onderwijsconferentieNL2025.nl blijft u op de
hoogte van alle ontwikkelingen.
De conferentiecommissie
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Programma
12.30 uur		

Inloop

13.00 uur		
Opening door dagvoorzitter mr. Simon Steen (directeur VBS)
		Welkomstwoord door Ercan Torun (alg. secretaris Stichting Cosmicus)
13.15 uur		
Doorstroom en aansluiting in het onderwijs
		Annette Roeters (inspecteur-generaal van het Onderwijs)
13.35 uur
Gevoel van veiligheid tijdens overgangen in het onderwijs
		Dr. Raphaela M. Carrière (systeem- en ontwikkelingspsycholoog)
13.50 uur		
Onderwijspanel
		Met drs. Kete Kervezee (voorzitter PO-Raad), Sjoerd Slagter (voorzitter VO-raad), Jan van Zijl (voozitter MBO
		
Raad) en drs. Jet de Ranitz (vice-voorzitter HBO-raad & voorzitter CvB Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
14.40 uur		

Pauze

15.00 uur		

Deelsessies:
•
Voorschool naar primair onderwijs - Drs. Martine Amsing en drs. Marjan van de Maas (KPC Groep)
•
Primair naar voortgezet onderwijs - Arjen Scholten (Brede School Academie) en Kees Broekhof (Sardes)
•
Vmbo naar mbo - Jan Neuvel (ecbo) en drs. Michaela Zwaan (MBO Raad)
•
Havo/vwo naar hoger onderwijs - Drs. Karen Oostvogel (VO-Raad) en Sanne Weijers, MSc (Oberon)
Hoger onderwijs naar arbeidsmarkt - Dr. Jim Allen (ROA)
		•
•
Praktijkvoorbeeld VO-school: van primair naar voortgezet en vervolgens naar hoger onderwijs Ilyas Bagci (Cosmicus College) en drs. Huseyin Asma (Cosmicus Montessori Lyceum)
16.15 uur		

Terugkoppeling deelsessies

16.45 uur		
Het belang van hoogwaardig onderwijs voor een duurzame welvaart
		Mr. Frank Elderson, directeur De Nederlandsche Bank
17.00 uur		

Afsluitende borrel

Organisatoren
PO-Raad
De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De
PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen: bekosti-ging, werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid. Door middel van bezoeken,
netwerkbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering zijn leden betrokken bij de bepaling van het beleid van de PO-Raad.
VO-raad
De VO-raad vertegenwoordigt 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in
het voortgezet onderwijs. Het doel is om de onderwijskwaliteit te bevorderen en scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van het onderwijs voor
één miljoen leerlingen. Daarbij werkt de VO-raad aan de speerpunten uit de
VO-Investeringsagenda. Als werkgeversvereniging voert de VO-raad overleg
met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000
personeelsleden.
Stichting Cosmicus
Stichting Cosmicus is een landelijke organisatie die educatieve, culture-le,
sociale en wetenschappelijke activiteiten en projecten organiseert. Hiermee
wil zij een bijdrage leveren op het gebied van maatschappe-lijke participatie, integratie en emancipatie. Daarnaast richt zij zich op de opleiding, ontwikkeling en loopbaan van scholieren, studenten en alumni.
Verenigde Bijzondere Scholen (VBS)
De VBS (Verenigde Bijzondere Scholen) verenigt bijzondere scholen die
vanuit een zelfgekozen levensbeschouwelijke of pedagogische waardeoriëntatie inhoud geven aan het onderwijs. De VBS zet er zich voor in om
de visie van haar leden op onderwijs, vorming en schoolorganisatie uit te
dragen en mogelijk te maken.
Dit is wat ons verbindt: een sterk vertrouwen in eigen kracht, particulier initiatief en menselijke maat in organisatie en bestuur van het onderwijs.
RISBO
Risbo is een zelfstandig onderzoeksinstituut op het gebied van leren en
samenleven. Het instituut is verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij richt zich met name
op drie belangrijke thema’s: Grote Steden, Openbaar Bestuur en Onderwijs.
Research, training en consultancy zijn de instrumenten die zij inzet bij haar
zoektochten naar antwoorden op zeer uiteenlopende vragen en inzichten in
vaak ingewikkelde vraagstukken.

Partners
HBO-raad
De HBO-raad wil werken aan de voortdurende verbetering van het hoger beroepsonderwijs. Door goede
regelgeving, financiering, afspraken en omstandigheden moeten hogescholen in staat zijn goede afgestudeerden af te leveren. Dat zijn studenten die geleerd hebben hun talenten te ontplooien en kritisch
en creatief naar hun vakgebied te kijken en die verder diepgaande kennis hebben opgedaan om op de
arbeidsmarkt toegevoegde waarde te leveren. De Vereniging HBO-raad bevordert de condities daarvoor.
MBO Raad
De MBO Raad is de brancheorganisatie van onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en
de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn 70 onderwijsinstellingen aangesloten. De mbo-sector telt
625.000 deelnemers en 50.000 werknemers. Ongeveer veertig procent van de Nederlandse beroepsbevolking is opgeleid in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarmee is het middelbaar beroepsonderwijs het
meest voorkomende opleidingsniveau op de arbeidsmarkt.
Inspectie van het Onderwijs
Effectief toezicht voor goed onderwijs: dat is de missie van de Inspectie van het Onderwijs. Goed onderwijs
is belangrijk voor Ne-derland. Ons toezicht richt zich op het uitdagende werk van scholen en instellingen
om het leren van (vooral) jonge mensen inhoud te geven en te begeleiden. Wij beoordelen of dit werk
voldoende kwaliteit heeft, zodat alle leerlingen en studenten in Nederland de kans krijgen zich zo goed
mogelijk te ontwikkelen. Ook kijken wij of scholen voldoen aan wet- en regelgeving en ze hun financiën op
orde hebben. Daarnaast rapporteren wij gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.
De Nederlandsche Bank
De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Daarvoor werkt DNB als onafhankelijke centrale bank en toezicht-houder aan:
•
prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ont-wikkeling in Europa, samen met de centrale banken van het Eurosysteem;
•
een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer;
•
solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen nakomen.
Door onafhankelijk economisch advies uit te brengen, versterkt DNB het beleid gericht op haar primaire
doelstellingen. Bij DNB werken ruim 1700 mensen.
KPC Groep
Verbeteren van leren en opleiden; dát is de missie en passie van de adviseurs, trainers en onderzoekers van
onderwijsadviesbureau KPC Groep. Wij werken voor en met scholen, schoolbestuurders en samenwerkingsverbanden aan uiteenlopende opdrachten. Al onze activiteiten hebben impact – direct of indirect - op
het primaire proces in de klas. Van professionalisering van docenten tot het doel-matiger organiseren van
onderwijs. Van het verbeteren van taal- en rekenopbrengsten tot programma’s voor management development.

Onze dienstverlening bestrijkt het volledige terrein van onderwijs-, organisatie- en teamontwikkeling. Opdrachtgevers doen zowel een beroep op onze full service dienstverlening als op afzonderlijke diensten.
We werken voor organisaties die in kleine stapjes vooruitgang willen boeken, maar ook voor organisaties
die zich opnieuw moeten of willen uitvinden. We kunnen daarbij putten uit aanpak-ken en concepten die
samen met het praktijkveld zijn ontwikkeld.
Sardes
Sardes is een advies- en onderzoeksbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Met twee
dozijn toegewijde specialisten van diverse pluimage denkt Sardes mee over vraagstukken die scholen,
besturen, gemeenten en ministeries bezighouden. In de werkwijze van Sardes worden wetenschap, beleid
en praktijk bij elkaar gebracht, wat vaak leidt tot verrassende oplossingen voor complexe problemen.
Brede School Academie
De leerlingen van de BSA zijn een groep getalenteerde achter-standsleerlingen afkomstig uit de groepen
6, 7 en 8 van zo’n 25 deelnemende basisscholen uit de stad Utrecht, de brugklas van het Gerrit Rietveld College en de brugklassen van het Christelijk Gymnasium Utrecht en het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Deze
leerlingen doen het goed op school, maar zij slagen er niet in om hun leerpotentieel volledig te realiseren,
omdat hun beheersing van de Nederlandse taal niet op hetzelfde niveau ligt als hun intellectuele capaciteiten en hun ambitie. Om het talent van deze leerlingen tot volle bloei te laten komen biedt de BSA sinds
schooljaar 2010-2011 een intensief naschools programma waarin vrij lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en kennis van de wereld centraal staan. Tegelijkertijd stimuleert de BSA een intellectuele
cultuur van nieuwsgierigheid, plezier in leren en hoge eisen aan inzet en prestaties. De gedachte hierachter is dat talent niet alleen een kwestie is van kunnen, maar ook van willen en van doorzetten.
Ecbo
Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) is het onafhankelijk landelijk expertisecentrum van en
voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Doelstelling van ecbo is het ontsluiten, ontwikkelen en verspreiden van wetenschappelijke en praktijk-gerichte kennis die relevant is voor de sector
en de samenleving.
Onder inhoudelijke aansturing van een programmaraad met bve-deskundigen, werkt ecbo op een flexibele en vraaggestuurde manier aan een meerjarig onderzoeksprogramma. Vanuit locaties in ’s-Hertogenbosch en Utrecht leveren ecbo-onderzoekers en medewerkers – samen met andere actoren – zo een belangrijke bij-drage aan de kennisinfrastructuur van het bve-veld.
Project Stimulering LOB van de VO-raad
Het project Stimulering LOB van de VO-raad is in 2009 opgestart en heeft als doel om binnen de vo-sector
scholen te stimuleren een kwaliteitsslag te maken op LOB. De LOB-scan, een kwaliteitstraject en de website www.lob-vo.nl zijn hierbij enkele grote opbrengsten die het veld gebruikt. Samenwerking met het
vervolgonderwijs heeft een grote plek in het project. Na de eerste succesvolle tranche ‘pilot VO-HO’ is in
september 2012 een tweede tranche gestart met een zestal samenwerkingsprojecten in het land.

Oberon
Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, dat
toegepast wetenschappelijk onderzoek inzet voor de dagelijkse
praktijk in de onderwijs- en welzijnssector.
ROA
Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) is
verbonden aan de Maastricht University School of Business and
Economics en beoogt door onderzoek het begrip van de relatie
tussen onderwijs en arbeidsmarkt te vergroten. Daartoe bestudeert het ROA de effecten van kennis en vaardigheden vergaard in
onderwijs en andere leersituaties op drie gebieden: wisselwerking
tussen arbeidsvraag en –aanbod, beroepsloopbanen, en prestaties
binnen organisaties. Ook wenst het ROA een bijdrage te leveren
aan acade-mische en maatschappelijke discussies over onderwijsen arbeidsmarktvraagstukken.
Cosmicus College
Het Cosmicus College is een school voor havo en vwo. Het motto
van het Cosmicus College is: alleen wat werkt voor de leerlingen,
telt! De school doet er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat
leerlingen hun opleiding aan het Cosmicus College met mooie
resultaten afronden. Het Cosmicus College is echter meer dan
onderwijs alleen. Leerlingen volgen hier ook andere activiteiten
van vormende waarde. Niet alleen het verwerven van kennis staat
centraal, maar ook de sociaal-emotionele, creatieve en motorische
ontwikkeling van alle leerlingen krijgt bij ons een belangrijke
plaats.
Naast dat het Cosmicus College een Unesco-school is, is het ook
een Technasium en Entreprenasium.
Cosmicus Montessori Lyceum
Het CML is een havo/vwo-school in Amsterdam-Zuid. Omdat we een
Montessorischool zijn, stimuleren we onze leerlingen hun talenten
breed te ontwikkelen en geven hun daarvoor veel ruimte. Tijdens
de lessen en projecten, bij buitenschoolse activiteiten en bij grote
evenementen, worden onze leerlingen uitgedaagd om zelf met
ideeën te komen en die uit te werken. Daarnaast maakt het CML
gebruik van moderne digitale onderwijsmethoden zodat we kunnen inspelen op verschillen in leertempo, niveau en manier van
leren. Aandacht voor wereldburgerschap, sport & beweging en
kunst & cultuur biedt onze leerlingen bovendien de mogelijkheid
om op te groeien tot veelzijdige wereldburgers.

Sprekers
Mr. Simon Steen – directeur Verenigde
Bijzondere Scholen
Simon Steen is algemeen directeur van de
Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). De
VBS verenigt de scholen met het andere
onderwijs; er zijn ruim 300 schoolbesturen met 500 unieke scholen bij de VBS
aangesloten. Deze scholen kenmerken
zich door de gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen (met respect voor de
overtuiging van de ander), pedagogisch
ondernemerschap en aandacht voor de
menselijke maat in bestuur, beheer en
organisatie van het onderwijs in scholen,
die zich daardoor onderscheiden met een
eigen profiel in de regio. De VBS komt als
profielorganisatie op voor de belangen
van deze andere scholen.
Naast zijn functie bij VBS is Simon Steen
ook voorzitter van de European Council
of National Associations of Independent
Schools (ECNAIS, Europese samenwerking
en uitwisseling) en bestuurder Landelijk
Steunpunt Brede Scholen
Ercan Torun - algemeen secretaris Stichting Cosmicus
Ercan Torun is algemeen secretaris van
Stichting Cosmicus. Na zijn opleiding
Technische Informatica aan TU Delft werd
hij directeur van Instituut het Centrum.
Vanaf zijn studententijd was hij betrokken
bij Stichting Cosmicus die toentertijd bestond uit acht studentenverenigigen verspreid over het hele land. In 2008 werd hij
de oprichtende directeur van basisschool
Cosmicus in Rotterdam. Hij is ook betrokken geweest bij de oprichting van
de Cosmicusbasisscholen in Arnhem en
Den Haag. Hij is vier jaar directeur geweest van de school in Rotterdam, voordat

hij bovenschools manager van de basisscholen en algemeen secretaris van Stichting Cosmicus werd.
Annette Roeters – inspecteur-generaal
van het Onderwijs
Annette Roeters (1954) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit haar achtergrond als Neerlandicus startte ze in 1982
als docent Taalbeheersing aan de Christelijke Academie voor Journalistiek in Kampen. In 1993 werd ze op deze school directeur van de Techniekopleidingen. In 1996
werd Annette Roeters lid van het College
van Bestuur van Hogeschool Windesheim en sinds 2002 was zij tevens lid
van het College van Bestuur van de Vrije
Universiteit Amsterdam. Sinds 2005 was
ze ook lid van de Onderwijsraad; het belangrijkste adviesorgaan van de minister.
Ook was Annette Roeters onder meer
lid van de Politieonderwijsraad, de CITO
Adviesraad en van het bestuur van het
Orkest van het Oosten. Annette Roeters
vervult sinds februari 2008 de functie van
inspecteur-generaal van het Onderwijs.
Dr. Raphaela M. Carrière, systeem- en
ontwikkelingspsycholoog
Raphaela Carrière is opgegroeid in het
buitenland en heeft daarmee een interculturele achtergrond meegekregen. In
Ne-derland aangekomen is zij aan de
Universiteit Leiden afgestudeerd (cum
laude) als psycholoog en is zij in 2009
gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Momenteel werkt zij als coach
en begeleider in persoonlijke leer- en ontwikkelingstrajecten voor zowel kinderen
als volwassenen. Zij houdt zich bezig met

passend onderwijs en leertrajecten, waarover zij adviseert en publiceert in diverse
tijdschriften. Daarnaast is Raphaela Carrière als toezichthouder verbonden aan
de COP groep, een koepelorganisatie voor
peuterschool en -opvang, voorschoolse
educatie, opvoedadvies en -ondersteuning in het noorden van het land.
Drs. Kete Kervezee – voorzitter PO-Raad
Kete Kervezee is voorzitter van de PORaad. Zij begon haar loopbaan als docent
in het hoger onderwijs. Daarna werd ze algemeen directeur van de faculteit Onderwijs en Opvoeding bij de Hogeschool van
Amsterdam. Van 1998 tot medio 2001
heeft zij als algemeen directeur leiding
gegeven aan de Dienst Maatschappelij-ke
Ontwikkeling van gemeente Utrecht. Deze dienst omvatte Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur, Welzijn,
Sport en Recreatie, Inburgering en de Kredietbank. Van 2001 tot 2007 was zij inspecteur-generaal van het Onderwijs en
daarna werkte Kete als inspecteur-generaal van de Inspectie Werk en Inkomen
bij het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Sjoerd Slagter – voorzitter VO-raad
Sjoerd Slagter is vanaf de start in 2006
voorzitter van de VO-raad. Voordat hij bij
de VO-raad aan de slag ging was hij onder
andere werkzaam als vakdidacticus biologie aan de Universiteit Utrecht. Ook is hij
directeur van het ROC ASA geweest en
voorzitter van de centrale directie van het
Agnieten College.
Zijn laatste functie voordat hij voorzitter
van de VO-raad werd, was voozitter van
het College van Bestuur van SSCO (Stich-

ting Scholengroep Christelijk Onderwijs)
in Zwolle e.o.
Jan van Zijl – voorzitter MBO Raad
Jan van Zijl is sinds 2008 voorzitter van
de MBO Raad. Daarvoor was hij vanaf
2000 voorzitter van de Raad voor Werk
en Inkomen (RWI), een advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en
gemeenten op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Daarvoor was Van Zijl lid van
de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij begon
zijn loopbaan als lid van de gemeenteraad
in ‘s-Hertogenbosch en als beleidsmedewerker van de Anne Vondelingstichting en
bij het ministerie van Landbouw en Visserij hield hij zich onder andere bezig met
het E.G.-landbouwstructuurbeleid.
Naast zijn werkzaamheden voor de MBO
Raad is Van Zijl ook voorzitter van MBO
Diensten, stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Stichting Emplooi (arbeidsbemiddeling vluchtelingen), Stichting Chakana (NGO) en
Vluchtelingenwerk Nederland.
Drs. Jet de Ranitz – vice-voorzitter
HBO-raad & voorzitter CvB Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Jet de Ranitz is voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten. Daarnaast
is zij vice-voorzitter van het bestuur van
de HBO-raad, waar zij de portefeuilles accreditatie, remuneratie, ICT/SURF en het
Hoger Agrarisch Onderwijs onder haar
hoede heeft. Uit hoofde van deze functie is zij lid van het dagelijks bestuur van
SURF. Ook is De Ranitz voorzitter van Kunsten ‘92, vereniging voor kunst, cultuur en
erfgoed, en van het kernteam creatieve

industrie van de Amsterdam Economic
Board. Zij zet zich in voor de bevordering
van studentenhuisvesting in de regio Amsterdam en is lid van de Adviesraad van
woningcorporatie DUWO. Eerder was zij
onder meer lid van de Raad van Toezicht
van het Institut Néerlandais en voorzitter
van het Jeugdcultuurfonds.
Mr. Frank Elderson – directeur De Nederlandsche Bank
Mr. Frank Elderson is sinds 1 juli 2011 directeur van de Nederlandsche Bank. Hij is
verantwoordelijk voor het interne bedrijf,
het betalingsverkeer, juridische zaken, de
interne accountantsdienst en het directiesecretariaat. Elderson werkt sinds 1999
bij DNB in diverse managementfuncties.
Voor zijn toetreding tot de directie was
Elderson onder andere divisiedirecteur
Juridische zaken (2007) en afdelingshoofd
Toezicht ABN AMRO (2006). Ook werd hij
in 2008 benoemd tot General Counsel van
DNB. Elderson begon zijn carrière in 1995
in de advocatuur bij Houthoff Advocaten
& Notarissen. Mr. Frank Elderson behaalde
in 1990 zijn propedeuse Nederlands recht
(cum laude). Van 1993-1994 studeerde hij
aan de Universiteit van Zaragoza (Spanje).
Elderson behaalde in 1994 een graad in
Nederlands recht aan de Universiteit van
Amsterdam. In 1995 behaalde hij de graad
van LL.M. aan Columbia Law School (USA).
In 1995 werd hij beëdigd tot advocaat.

Inleiding Mr. Simon Steen, directeur Verenigde Bijzondere Scholen
Allemaal van harte welkom op de Onderwijsconferentie
NL2025! Gezien het aantal personen hier in de zaal is het thema van de conferentie zeer actueel. Het onderwerp zal vanuit
verschillende invalshoeken worden benaderd. De vraag die
volgens mij centraal staat is: kan Nederland het zich veroorloven om heel veel ta-lent niet te blijven benutten en toch de
welvaart op peil houden?
Verenigde Bijzondere Scholen
Als VBS vinden we het onderwerp van deze conferentie zeer
belangrijk. Daarom hebben we bijvoorbeeld meegewerkt
aan de ontwikkeling van een diversiteitlabel voor scholen,
dat bedoeld is als keurmerk. Een school met kinderen en leraren met diverse culturele achtergronden is een krachtbron
en we moeten de kwa-liteiten van die scholen beter onderkennen. Als VBS werken we met bepaalde criteria om scholen
te beoordelen voor het verkrijgen van het diversiteitlabel. Ik
ben ook lid van de Raad van Advies van Stichting Kleurrijke
Scholen. Ik vind dit een mooi voorbeeld van een initiatief
om ouders te interesseren voor scholen met kleurrijke kinderen en leraren. Ik hoop dat ouders die hun kinderen naar
‘witte scholen’ brengen zich af gaan vragen waarom ze de zogenaamde ‘zwarte school’ voorbij lopen en wellicht een kijkje
gaan nemen op deze school.
Sabirul Islam
Tot slot wil ik vertellen over mijn bijzondere ontmoeting met
Sabirul Islam. Hoe-wel zijn ouders hun hele leven lang werkloos waren, nam Sabirul op veertienjarige leeftijd het initiatief een bedrijfje te beginnen voor webdesign. Vanaf dat moment kwam zijn leven in een stroomversnelling en ontdekten
andere mensen zijn talent. Ik vind het indrukwekkend dat
Sabirul door te ondernemen niet alleen zelf zijn kansen pakt,
maar ook aan zijn omgeving laat zien dat het anders kan.
Door actie te ondernemen zegt hij eigenlijk: “Wacht niet tot
anderen je talent zien, maar neem zelf het heft in handen.” Het
boek van Sabirul Islam, The World at your feet, is zeer de moeite
waard om te lezen. Het heeft mij echt geïnspireerd en ik hoop
dat deze conferentie u in dezelfde mate inspireert.

Welkomstwoord Ercan Torun, algemeen secretaris Stichting Cosmicus
Geachte dames en heren, namens de commissie van Onderwijsconferentie NL2025, heet ik u allen van harte welkom. Ik
zou graag willen beginnen met een vraag: kent u mensen in
uw omgeving die hoger of lager terecht zijn gekomen dan
aanvankelijk op de basisschool of op het voortgezet onderwijs is voorspeld?
Waarschijnlijk kennen de meesten van ons zulke mensen. Dat
komt omdat op jonge leeftijd nog niet altijd even duidelijk is
wat de potentie van iemand is. Daarom moet het onderwijs
heel voorzichtig zijn wanneer het keuzes maakt die direct de
toekomst van anderen beïnvloeden. De impact van een verkeerd schooladvies – of dat nu te laag of te hoog is - is niet
te onderschatten en te overzien. Een leerling die te laag of te
hoog is ingedeeld na de basisschool zal daar in veel gevallen
zijn hele leven de gevolgen van ondervinden. We weten dat
een aanzienlijk aantal leerlingen op latere leeftijd tot bloei
komt en hun achterstand inhaalt, maar hoe moet het onderwijs daarmee omgaan? Het is van essentieel belang dat onderwijzers dicht bij de leerlingen blijven staan en continu aandacht
blijven houden voor hun talenten, competenties, ambities en
achtergronden om verkeerde inschaling te voorkomen.
Dit geldt voor alle leerlingen, maar speelt nog een grotere
rol bij allochtone leerlingen. Wij weten uit eigen ervaring dat
vooral onder Nederlanders met diverse achtergronden het
idee leeft dat hun kinderen vaak een te laag advies krijgen.
Daar is door het ministerie van Onderwijs onderzoek naar
gedaan, maar zij heeft geen bewijs daarvoor gevonden. Het
probleem is echter niet een te laag advies; het probleem is
dat te weinig rekening wordt gehouden met de achtergrond,
competenties, ambities en talenten van leerlingen.
Daarom ben ik zo blij dat wij in Nederland het fenomeen
stapelen hebben om mogelijke vroegtijdige fouten op latere
momenten te corrigeren. Paul Schnabel van het Sociaal Cultureel Planbureau toonde tijdens de vorige conferentie aan dat
maar liefst de helft van de allochtonen op het hbo via mbo
zijn doorgestroomd. Het is dus echt een stapelroute voor hen
en het is mooi dat dat mogelijk is. Wij pleiten ervoor nieuwe
manieren te ontdekken die de innerlijke potentie van leerlingen ook daadwerkelijk in kaart brengt, zodat we ophouden
met het verspillen van kostbaar talent.

Terugblik op eerste editie
Tijdens de vorige conferentie in april zijn we voornamelijk ingegaan op de positie van Nederlanders met diverse achtergronden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt anno 2025.
De conferentie stond in het teken van welke rol zij in het Nederland van 2025 gaan spelen. In hoeverre zullen zij onderdeel
gaan uitmaken van de uitdagingen waarmee Nederland te
maken krijgt?
Hoewel de conferentie ons een hoopgevend en indrukwekkend beeld gaf, maakte het ons ook duidelijk dat verschillen tussen autochtoon en allochtoon nog steeds aanzienlijk
zijn, hoewel ze wel steeds kleiner worden. Niettemin halen
tweede generatie immigranten, zoals Turken en Marokkanen,
hun achterstand in de loop der jaren in. De instroom van het
aantal allochtonen in het hoger onderwijs is sinds 1995 fors

gestegen: onder Turks-Nederlandse meisjes van twaalf tot
maar liefst vijftig procent. Aan de andere kant is er echter een
groot verschil tussen het slaagpercentage van autochtonen
en allochtonen zeven jaar na de start van een hbo- of universitaire opleiding. Daarom moeten we beleid voeren waarmee
zo min mogelijk jongeren het onderwijs voortijdig verlaten.
Inleiding op tweede editie
De conclusies en aanbevelingen van de afgelopen conferentie toonden aan dat de grootste problemen - en tevens de
oplossingen - bij de overgangsmomenten in het onderwijs
liggen. Dat brengt ons op het thema van vandaag, namelijk:
Het probleem van niemand; overgangen in het onderwijs en
naar de arbeidsmarkt. Het probleem is natuurlijk niet van niemand, sterker nog, het is eigenlijk van iedereen. Het zijn problemen die je niet in je eentje kunt oplossen, maar waarvoor
samenwerking en een gedeelde visie vereist zijn. Anders zullen het de leerlingen zijn die tussen wal en schip raken.
Er zijn vele overgangen in het onderwijs. Na iedere overgang
moeten leerlingen zich aan een nieuwe opleiding of situatie
aanpassen. Dat gaat de meesten gelukkig goed af, maar een
te groot aantal heeft er nog veel moeite mee. Het is daarom
nodig de overgangen te verbeteren. Stroeve doorstroom kan
leiden tot voortijdig schoolverlaten en te geringe doorstroom
naar hogere opleidingen en naar de arbeidsmarkt.
Wij vinden het hierin belangrijk dat ouders als partners bij de
oplossing betrokken worden, bij de pedagogische situatie
en dat we ouders wegwijs maken in wat goed onderwijs hun
kind allemaal te bieden heeft. Daarnaast zullen scholen meer
verantwoordelijkheid moeten nemen voor leerlingen in hun
voor- en natraject.
Vandaag zullen er verschillende oplossingen worden aangedragen voor dit probleem. We hopen dat het u nieuwe inzichten biedt, zodat we bij thuiskomst aan de slag mogen gaan
om de overgangen in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt
te verbeteren.
Doel Onderwijsconferentie NL2025
Vandaag organiseren we voor de tweede maal de Onderwijsconferentie NL2025. Onze intentie is om deze conferentie jaarlijks te organiseren met als doel kennisdeling, verbinding en
trendwatching met betrekking tot algemeen onderwijsbeleid
en meer in het bijzonder rondom diversiteit in het onderwijs.
Natuurlijk zijn er ook heel veel andere conferenties die zich

hierop richten, maar het unieke van deze conferentie is dat zij:
•
Sectoroverstijgend is, van voorschool tot en met de arbeidsmarkt;
•
Zowel korte als lange termijnoplossingen biedt;
•
Niet alleen theorie behandelt, maar ook ‘good practices’
laat zien;
•
Het onderwijsveld verbindt met bestuurders, politici,
academici en het bedrijfsleven;
•
Actuele en relevante thema’s behandelt.
En tot slot: de grootste kracht van OnderwijsconferentieNL2025 is de aanwezigheid en bijdrage van tal van interessante en spraakmakende sprekers.
Afsluiting
Tot slot, wil ik namens de organisatoren de volgende organisaties bedanken voor hun steun en bijdrage aan de tweede
editie van Onderwijsconferentie NL2025, namelijk de Inspectie van het Onderwijs, de HBO-raad, de MBO Raad, De Nederlandsche Bank, KPC Groep, Brede School Academie, Sardes,
ecbo, project stimulering LOB, Oberon, ROA, Cosmicus College en Cosmicus Montessori Lyceum.
Dames en heren, ik dank jullie allen voor jullie aandacht. Ik
heb er het volste vertrouwen in dat vandaag een leerrijke dag
zal worden met waardevolle bijdragen die onze blik op de
toekomst van Nederland zullen verruimen. Ik hoop jullie bij
de volgende editie van de Onderwijsconferentie NL2025 weer
welkom te mogen heten. Ik wens iedereen nog een fijne en
plezierige dag toe.

Bijdrage Annette Roeters, inspecteur-generaal van het Onderwijs
Doorstroom en aansluiting in het onderwijs
Graag ben ik ingegaan op de uitnodiging om op deze Onderwijsconferentie een en ander te zeggen over overgangen in
het onderwijs. Overgangen: cruciaal voor de schoolloopbanen en daarmee voor het arbeidsmarktperspectief van de
leerlingen.
Natuurlijk heb ik zelf ook met overgangen in het onderwijs te
maken gehad. Wat me vooral bijstaat is de cultuurshock toen
ik als jong meisje van het Groningse platteland naar de school
in de stad ging. Dat gaat dus vooral over gevoel, en minder
over wat ik maar even techniek noem: hebben we de overgangen op orde, doen scholen wat ze moeten doen, is er sprake
van gelijkheid van kansen. Mijn verhaal gaat wat meer over
die “techniek”. Ik ben daarom ook heel benieuwd naar het verhaal van mevrouw Carrière die het meer over de gevoelskant
zal hebben.
Het probleem van niemand
“Het probleem is eigenlijk van niemand”. Dat zei de Onderwijsraad in 2005, in haar rapport over de overgangen in het
onderwijs. Te veel leerlingen die uitvallen en te weinig doorstroming naar hogere opleidingen. De raad pleitte voor verbetering van de onderwijsprogramma’s en voor een betere
begeleiding van leerlingen bij overgangsmomenten. Leerlingen moesten zelf ook een ‘tandje bijzetten’.
De woorden van de Onderwijsraad – overgangen als het
probleem van niemand - worden in de aankondiging van deze
conferentie nog eens gebruikt. De vraag daarbij is of deze
woorden nog onverkort van toepassing zijn. Anders gezegd:
hoe staat het er anno 2012 voor met het opleidingsniveau,
de overgangen en de uitval? Vanuit het perspectief van de inspectie wil ik daar een paar dingen over zeggen.
Positieve ontwikkelingen
Nederland is steeds hoger opgeleid. Steeds meer jongeren
gaan naar hogere vormen van onderwijs. Deze trend is al decennialang gaande. Niet alleen in Nederland, ook in de landen
om ons heen. Vooral het hoger onderwijs groeit. Een paar
getallen:

•
•

Het hbo groeide in de periode 2006-2010 met meer dan
50.000 studenten naar ruim 416.000 studenten.
Het wetenschappelijk onderwijs groeide in dezelfde periode met 33.000 studenten naar ruim 240.000 studenten.

Ook andere positieve ontwikkelingen zijn te noemen:
•
Het percentage jongeren met een hoger onderwijsdiploma is ook in internationaal perspectief hoog.
•
De prestaties in het basisonderwijs stijgen licht. Dit komt
vooral doordat allochtone leerlingen hun achterstanden
inlopen.
•
Het deel van de leerlingen dat naar havo en vwo gaat,
groeit. In 2010 zat 44 procent van de leerlingen in het
derde leerjaar in havo of vwo. Vier jaar eerder was dit nog
41,6 procent.
•
Waar het percentage havo- en vwo-leerlingen stijgt, is
tegelijkertijd in het vmbo sprake van krimp. Die krimp
zien we ook in de opleidingen op niveau 1 en 2 in het
mbo.
•
De doorstroom neemt toe van vmbo-t naar havo, van
mbo naar hbo en van hbo naar wetenschappelijk onderwijs.
•
Het aantal voortijdig schoolverlaters is in de afgelopen
jaren fors afgenomen.
Kanttekeningen
Als je dit alles zo overziet, dan is het beeld positief: het opleidingsniveau stijgt. Ik wil daar wel meteen een paar kanttekeningen bij plaatsen:
•
Nederland heeft in internationaal perspectief altijd al
veel zittenblijvers. En de laatste jaren steeds meer.
•
De slaagpercentages in het VO staan onder druk. In 2011
was er opnieuw sprake van een lichte daling, een daling
die gestart is in 2008. Toen slaagde nog 93,5 procent van
de leerlingen. In 2011 was dit percentage gezakt naar
90,5.
•
Minder leerlingen halen hoge cijfers.
•
En ook is er de vraag of er sprake is van gelijkheid van

kansen, als het gaat om het realiseren van een passende
schoolloopbaan.
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de sinds 2010
geldende referentieniveaus voor taal en rekenen eraan bijdragen dat de programma’s van de verschillende schooltypen
beter op elkaar aansluiten. Met behulp van de referentieniveaus kan het niveau van de individuele leerling worden
vastgesteld, en kan worden bepaald of er extra hulp nodig is.
De referentieniveaus zijn concrete handvatten om het aanbod
zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele leerling.
Ondersteunend dus aan het opbrengstgericht werken. Het is
momenteel nog te vroeg om het effect van het gebruik van de
referentieniveaus te kunnen bepalen.

Verschillende overgangen
Ik wil op een aantal specifieke overgangssituaties ingaan,
zonder uitputtend te willen zijn. Ik geef een aantal voorbeelden, beginnend bij de jongste “leerlingen”.
VVE-PO: Uit onze bestandsopname van voor- en vroegschoolse educatie (ook wel VVE) komt als een van de grootste knelpunten naar voren het ontbreken van een objectieve
beoordeling van wat kinderen hebben opgestoken en of ze
voldoende zijn toegerust voor groep 3 van de basisschool. Er
is dus nog nauwelijks sprake van een doorgaande lijn in de
overgang VVE-PO.
PO-VO: Ik gaf al aan dat een groter deel van de leerlingen
naar havo en vwo gaat. Dit heeft verschillende oorzaken,
waaronder het feit dat basisscholen hogere adviezen geven.
Deze zijn deels te verklaren door de betere resultaten in het
basisonderwijs, met name doordat de allochtone leerlingen
hun achterstand inlopen. Maar dat kan het niet helemaal verklaren. Mogelijk speelt ook de ‘opwaartse druk’ door ouders
een rol. Ik zeg ‘mogelijk’, want we hebben hier geen betrouwbare gegevens over.
Ook heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de overgang
van PO naar VO voor zorgleerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben om hun schoolloopbaan met succes te
kunnen doorlopen. Het betrof een pilotstudie in Amsterdam.
De overgang bleek op een aantal onderdelen voor verbetering vatbaar. Allereerst bleken de onderwijskundige rapporten vaak weinig specifieke informatie te bevatten over
de zorgvraag van de leerlingen. Daardoor werd op de VOschool de zorg lang niet altijd afgestemd op de zorg op de
basisschool. Van een doorgaande zorglijn is dus lang niet altijd sprake. Verder constateerden we een paar belemmerende
mechanismen bij de overgang:
•
Toeleverende scholen hebben meerdere redenen om
niet alle relevante informatie aan de ontvangende scholen te verstrekken, onder meer uit angst dat de zorgleerling niet wordt toegelaten.
•
Opvallend is dat de ouders niet altijd een afschrift van het
onderwijskundig rapport ontvangen, ondanks de wettelijke verplichting om dit te verstrekken.
Een vergelijkbare problematiek zien we bij de overgang van
regulier onderwijs naar interne scholen. Het gaat hier om leer-

lingen in de JeugdzorgPlus van wie de vrijheid beperkt moet
worden, omdat ze soms een gevaar zijn voor zichzelf of voor
anderen. Dit onderwijs valt onder de Wet op de expertisecentra en daarbinnen onder cluster 4. Uit onderzoek van het
Samenwerkend Toezicht Jeugd blijkt dat zich ook hier problemen voordoen op het punt van overdracht en samenwerking.
Zo zijn scholen waar leerlingen vandaan komen verplicht een
onderwijskundig rapport op te stellen. Deze rapporten zijn
vaak laat of niet beschikbaar, onvolledig of gedateerd.
Mbo-hbo: Het is opvallend data in 2009/2010 ongeveer 59
procent van de tweede generatie niet-westerse allochtone
studenten van mbo-niveau 4 doorstroomde naar het hbo. Dat
percentage is hoger dan bij de eerste generatie (46), de westerse allochtonen (39) en de autochtonen (38). Het lijkt erop
dat juist deze route voor deze specifieke groep studenten
bruikbaar is om een diploma op hbo-niveau te halen. Hoe effectief deze weg is, met andere woorden: wat het rendement
is, daar hebben we op dit moment geen gegevens over.\
Hbo-arbeidsmarkt: Van de hbo’ers die in 2008/2009 zijn afgestudeerd, vond bijna tachtig procent naar eigen zeggen
werk in het vakgebied en op het niveau van afstuderen. We
zien daarbij grote verschillen tussen opleidingen. Met name
de sectoren gezondheidszorg, techniek en onderwijs steken
gunstig af.
Afgestudeerden zijn wel opvallend kritisch over de kwaliteit
van de opleiding en over de mate waarin deze een basis biedt
om te starten op de arbeidsmarkt. Wat dit laatste betreft:
slechts iets meer dan de helft van de studenten vindt dat de
opleiding een goede basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt. Dit is een afname ten opzichte van 2009 (van 58 naar
51 procent).
Verschillen tussen groepen in de verschillende overgangen
Er bestaan verschillen tussen bepaalde specifieke groepen in
de verschillende overgangen. Er is een verband tussen 1) kenmerken als etniciteit, geslacht, sociaal economische status en
2) uitstroom en doorstroom. Een voorbeeld van zo’n verschil is
de doorstroom mbo4-hbo. Ik constateerde al dat het erop lijkt
dat deze route voor een specifieke groep studenten (tweede
generatie niet-westerse allochtonen) bruikbaar is om een diploma op hbo-niveau te halen. Dit kunnen we positief duiden.

Ook de kans op uitval (voortijdig schoolverlaten) hangt sterk
samen met sociaal economische status, etniciteit en geslacht.
Onder de voortijdig schoolverlaters zijn er bijvoorbeeld nauwelijks Nederlandse meisjes uit hogere milieus. De voortijdig
schoolverlaters zijn in ruime meerderheid van het mannelijk
geslacht, waarbij een etnische achtergrond en lagere sociaaleconomische status een groter risico op uitval betekenen.
Onderwerpen die aandacht behoeven
Er is dus volop beweging, het opleidingsniveau stijgt, maar er
zijn ook knelpunten. Ik noemde al de slagingspercentages, de
aantallen zittenblijvers en de minder hoge cijfers, maar met
name differentiatie, niveaubewaking en kansen(on)gelijkheid
en aandacht voor zorgleerlingen vragen aandacht.
Differentiatie: Dat steeds meer leerlingen naar hogere vormen van onderwijs gaan, stelt eisen aan scholen: de diversiteit wordt groter. Dit vraagt om meer differentiatie in het
onderwijs. Leraren moeten het onderwijs goed afstemmen op
de capaciteiten van de individuele leerlingen en studenten.
Het gaat hier om wat wij de complexere vaardigheden van de
leraren noemen. Een derde deel van de leraren beheerst deze
onvoldoende. Een voorbeeld: in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo en in niveau 1 en 2 van het mbo neemt het
aandeel kwetsbare leerlingen toe. Deze leerlingen hebben extra ondersteuning en begeleiding nodig. Niet alle scholen en
opleidingen blijken deze te bieden.
Niveaubewaking: Borging van de examens is natuurlijk per
definitie van belang. Maar het geldt te meer, nu er meer variatie is in het instroomniveau van leerlingen en studenten. Het
moet niet zo zijn dat we de exameneisen aanpassen aan het
niveau van minder goed presterende leerlingen en studenten.
Borging is ook nodig specifiek wat betreft het niveau van de
schoolexamens in het VO. Het lukt een deel van de scholen
slecht het verschil in cijfers tussen het schoolexamen en het
centraal examen terug te dringen. In het schooljaar 2010/2011
is het verschil opnieuw licht toegenomen. Dit leidt tot ongewenste verschillen in cijfers en slaagkansen voor leerlingen.
Kansen(on)gelijkheid en aandacht voor zorgleerlingen:
We zagen al dat zorgleerlingen extra kwetsbaar zijn bij overgangen. Het ontbreekt te vaak aan dossiervorming en aan
een goede overdracht. Meer in het algemeen is de vraag op

zijn plaats of bepaalde groepen leerlingen – op
basis van bijvoorbeeld sekse, etniciteit of sociaaleconomische status – in overgangssituaties minder
kansen krijgen dan andere leerlingen. De inspectie
doet hier onderzoek naar. Dit onderzoek richt zich
op dit moment vooral op de overgang van PO naar
VO. We denken hier in het volgend jaar verschijnende verslag over de staat van het onderwijs te
kunnen publiceren.
Afsluitend
We zien een hoger opleidingsniveau. We horen het
stelsel soms ook een beetje piepen en kraken, maar
dat is helemaal niet erg: ambitie is prima, laat het
maar wat piepen en kraken. Maar dan is wel nodig
dat we tegemoet komen aan de steeds grotere diversiteit en dat we het niveau borgen en bewaken.
De inspectie zal dit nauwlettend volgen.
Van belang is ook dat we bepaalde groepen leerlingen en studenten niet onbedoeld op achterstand
zetten, bijvoorbeeld op basis van lagere verwachtingen. Alle leerlingen en studenten moeten mee
kunnen in de vaart der volkeren. Natuurlijk zijn er
verschillen, maar die moeten dan wel uit te leggen
zijn.
En specifiek wat de zorgleerlingen betreft: juist voor
deze kwetsbare groep is een goede begeleiding,
mede gericht op het goed laten verlopen van overgangen, van groot belang.
De inspectie zal onderzoek blijven doen naar de
overgangen in het onderwijs. Het zijn immers de
overgangen die in belangrijke mate de schoolloopbaan en het arbeidsmarktperspectief bepalen.
Onderzoek naar die overgangen en ook naar wat de
dynamiek in het stelsel betekent voor de kwaliteit
van het onderwijs geeft inzicht, in de kwaliteit en
met name ook de tekortkomingen van het stelsel.
Inzicht draagt bij aan verbetering. Waar het om gaat
is dat we de ambitie die er is koesteren en dat we
ervoor zorgen dat iedereen mee kan.

Bijdrage dr. Raphaela M. Carrière, systeem- en ontwikkelingspsycholoog
Gevoel van veiligheid tijdens overgangen in het
onderwijs
Tijdens mijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik gekeken
naar schooltransities van jonge kinderen (R.M. Carrière, The Transition To Early Education; A dynamic theoretical framework, Nijmegen: Wolf Publishers 2009). In mijn
onderzoek heb ik een model ontwikkeld om transitie in kaart brengen, waarbij ik
rekening heb getracht te houden met zoveel mogelijk relevante factoren. Het betreft
hier overigens een model dat, met enkele accentverschuivingen, ook toepasbaar is
op transities die niet met onderwijsovergangen te maken hebben. Binnen de setting
van deze Onderwijsconferentie zal ik mij, gezien de tijd, beperken tot de hoofdpunten van dit model over (school)transities.
Waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan overgangen in het onderwijs? Uit onderzoek komt naar voren dat de overgang naar school kan worden beschouwd als een tijd van verhoogde stress voor kinderen en hun families (zie onder
andere Stormont et al., 2005; Rimm-Kaufman & Pianta, 2000; Pianta et al., 1999; Pianta & Cox, 1999; Sears & Milburn 1990). Vele onderzoeken laten zien dat kinderen
dan kwetsbaar zijn.
Dan volgt de vraag: wat is een overgang en hoe kunnen wij een overgang werkbaar
definiëren? Een overgang is een periode waarin een discontinue verandering zich
voordoet. Omdat deze veranderingen niet altijd zichtbaar zijn, kan men ook rekenen
met indicatoren van (aanstaande) discontinuiteit om de parameters van een overgangsperiode vast te leggen. Het einde van een overgang wordt dan gekenmerkt
door de afwezigheid van zulke indicatoren en laten een beeld van stabiliteit en toenemende orde zien.
Hoe zien overgangen in het onderwijs er uit voor kinderen en hoe beleven ze
die?
Overgang naar primair onderwijs
De overgang van een voorschoolse situatie, zoals een peuterspeelzaal (of crèche)
naar het primair onderwijs laat een aantal duidelijke verschillen zien. Enkele hiervan
zijn bijvoorbeeld een verschil in dagindeling en structuur, vanzelfsprekend een ander
gebouw of lokaal, maar ook hoe de klas is ingericht, hoe het leren is ingericht (spelenderwijs tegenover lessen volgen). Het belangrijkste verschil hierbij is misschien wel een
verschuiving van een zorgoriëntatie naar een oriëntatie op zelfstandigheid.
Vanwege een nog beperkt referentiekader en de weinige ervaring, hebben jonge
kinderen (nog) weinig voorstellingsvermogen om nieuwe situaties in te schatten.

Hierbij speelt het beperkte cognitief vermogen van jonge
kinderen ook een rol. Wel weten of voelen zij dat het anders
gaat worden en dat is spannend. Dit roept bij kinderen veel
onzekerheid op.
Overgang naar voortgezet onderwijs
Bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs zien
we opnieuw veranderingen. Bijvoorbeeld dat de reisafstand
tussen huis en school doorgaans toeneemt, de dagindeling en
schoolstructuur verandert, er nieuwe vakken bijkomen, ouders minder betrokken worden, de verwachtingen van ouders
en leerkrachten wijzigen, de sociale netwerken veranderen en
tenslotte ook dat er fysiologische en hormonale veranderingen plaatsvinden bij de kinderen.
De kinderen die deze overgang betreft (oudere kinderen)
hebben cognitief al meer mogelijkheden om de overgang
voorspelbaarder te maken. Maar doordat ze meer ervaring
hebben, kan dit ook al beïnvloeden hoe zij bijvoorbeeld de
overgang ingaan. Zo hebben ze al ervaring met overgangen
binnen een schoolsituatie, bijvoorbeeld van groep 1 naar
groep 2, van 2 naar 3, van 3 naar 4, van 4 naar 5, enzovoort. Als
dit echter overwegend negatieve ervaringen waren zullen zij
de volgende overgang mogelijk negatiever ingaan. Wel zullen zij daarbij een uitgebreider gedragsreptoire hebben dan
jongere kinderen om met de situatie om te gaan, al kan dat
ook weer beperkend werken.
Al zijn de settings heel anders en zijn ook de inhoudelijke
zorgen voor kinderen van verschillende leeftijden weer anders, het effect op het gevoel is dat niet. De overgangsperiode brengt een verhoogd gevoel van onzekerheid met zich
mee. Dat kunnen wij doortrekken naar de overgang naar de
beroepsopleiding of universiteit of zelfs naar nieuwe banen.
Het betreft hier dus een model dat gaat over overgangen.
Jongere kinderen zijn beperkter in hun ervaring en cognitief
vermogen, waardoor zij misschien een veel meer ervaringsgerichte ondersteuning kunnen gebruiken (bijvoorbeeld
door de veiligheid van ouders te koppelen aan een nieuwe
situatie). Overgangen later in het onderwijs gaan ook gepaard
met specifieke issues, maar het resultaat op individueel
niveau blijft hetzelfde. Overgangen leveren een gebrek aan
voorspelbaarheid op en zijn dus kwetsbare periodes voor kinderen die worden gekarakteriseerd door een instabiel gevoel
van veiligheid, en dat is stressvol.

Wat is gevoel van veiligheid?
De vraag is vervolgens wat wij moeten verstaan onder gevoel
van veiligheid. Het vrij zijn van stress, of vrij zijn van een bedreiging van de stabiliteit van dat gevoel is belangrijk hierin.
Het kan dan gaan om werkelijke bedreigingen, bijvoorbeeld
door een pestkop, of om de perceptie daarvan, bijvoorbeeld
wanneer je niet goed de drukte kan overzien op de gang of
het plein, of wanneer je bang bent voor de donderende stem
van een docent. Stress heeft ook een hormonale of fysiologische component; er worden stresshormonen aangemaakt
die ook een rol gaan spelen bij de aanpassing aan de nieuwe
situatie.
Uiteindelijk wordt het gevoel van veiligheid opgemaakt uit
een interactie tussen allerlei factoren. Dat zijn zowel factoren
in het kind (zoals temperament en de fysiologie van een kind:
denk maar aan een kind op het voortgezet onderwijs dat een
klein postuur heeft of een motorisch minder ontwikkeld kind),
maar ook het eigen gedrag van een kind dat vervolgens weer
reacties uitlokt van anderen, bijvoorbeeld frustratie van een
docent dat het schrijven maar niet lukt, of negatieve reacties
op een stugge houding.
Ook factoren tussen het kind en de omgeving spelen een rol.
Bijvoorbeeld de voorspelbaarheid van hoe de dagen er voor
het kind uit zullen zien. Verder spelen hier ook de interactie
met de relaties die het kind heeft met verschillende personen
of instanties (school, familie en vrienden).
Equilibrium traject
Het gevoel van veiligheid is niet alleen een momentopname
maar (ook) een equilibrium traject. Dat laatste wil zeggen een
traject in ontwikkelingstijd, waarbij er constant wordt bepaald
wat de staat is van het gevoel van veiligheid en waarbij er
steeds wordt afgewogen. Uiteindelijk is het systeem dusdanig
ingericht dat het neigt naar stabiliteit, dat wil zeggen dat het
gevoel zal stabiliseren. Anders gezegd, het gevoel van veiligheid is eerst stabiel en vervolgens begint het te destabiliseren
nog voor de daadwerkelijke verstoring van de overgang. Dit
komt door het anticiperend vermogen (anticiperen op een
verandering waarvan je niet weet hoe het zal uitpakken). Na
de werkelijke verandering, bijvoorbeeld de eerste schooldag,
zakt ook het niveau van het gevoel van veiligheid, maar dit
hersteld zich in de loop van de tijd. Kortom, het wordt weer
stabiel.
Stabiel zijn is echter niet hetzelfde als goed in de zin van je

helemaal veilig voelen. Je kunt stabiel zijn in je gevoel niet
veilig te zijn op school. Afhankelijk van de kwaliteit van de ervaringen zal dit gevoel gelijk blijven of hoger of lager zijn dan
voorheen.
De kwetsbaarheid beperkt de kinderen in hun vermogen
te presteren
Een overgang is een kwetsbare en onzekere periode voor
een kind. De kwetsbaarheid beperkt de kinderen in hun vermogen te presteren. Door die kwetsbaarheid zijn kinderen
vatbaarder voor kleine veranderingen. Die kunnen relatief
grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld: kleine akkefietjes kunnen er voor zorgen dat kinderen op het voortgezet onderwijs
gaan spijbelen.
Dat de overgangsperiode als kwetsbaar kan worden aangemerkt blijkt bijvoorbeeld ook uit een eind november 2012 uitgekomen studie van het CBS. Het rendement van het intensief
coachen in het tweede jaar blijkt minder dan in het eerste jaar.
Maar dat het rendament er wel degelijk is blijkt, want de uitval
werd teruggebracht van zeventien naar tien procent met
goede ondersteuning.
Terug naar de oorspronkelijke vraag: waarom is het belangrijk
om aandacht te besteden aan overgangen in het onderwijs?
Heel kort samengevat heeft dat dus te maken met de kwetsbaarheid van kinderen in die periode.
Nu is het natuurlijk belangrijk om te weten wat we dan moeten
doen. Hoe kunnen wij het beste ondersteuning bieden tijdens
die overgangen, op welk niveau dan ook? Het is belangrijk om
aandacht te hebben voor het geleidelijk maken van overgangen, maar ook aandacht voor de kinderen zelf.
Aandacht voor geleidelijke overgangen
De aandacht voor geleidelijke overgangen is iets dat georganiseerd kan worden op schoolniveau, bijvoorbeeld door goede
contacten tussen de scholen van voor en na de overgang.
Hierbij kan men best practices inzetten om die overgangen
te versoepelen. Deze kunnen helpen met het vergemakkelijken van het maken van een voorstelling van de nieuwe situatie en dat verhoogt enigszins de voorspelbaarheid, hetgeen
stressreducerend kan werken voor kinderen.
Belangrijk is dat deze aanpak wel leeftijdsadequaat moeten
zijn. Het heeft weinig zin om een kind van vier jaar te zeggen
dat het maar vier uurtjes op school zit, omdat een kind van
die leeftijd zich waarschijnlijk niet een voorstelling kan maken

van de tijd, laat staan een correcte inschatting daarvan kan
maken. Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan hebben hun zorgen waarschijnlijk weer op inhoudelijk andere
punten. Dit betekent dat zij niet gerustgesteld zullen worden
door te leren hoelang hun schooldag zal zijn. De stress van
deze kinderen zal mogelijk eerder te maken hebben met het
wegwijs geraken in een groot gebouw en met het omgaan
met roosters en agenda’s.
Aandacht voor kinderen
Naast wat scholen organisatorisch inzetten om de overgangen geleidelijk te maken is het onontbeerlijk om aandacht te
hebben voor de kinderen zelf. Het zijn immers de kinderen
zelf die kwetsbaar zijn. Zij kunnen zomaar uit het veld geslagen worden, door een klein voorval, iets waar ze in minder
kwetsbare tijden veel gemakkelijker mee om kunnen gaan.
Die kwetsbaarheid kan grote gevolgen hebben voor hoe ze
het op school doen, tot uiting komend in bijvoorbeeld hun
gevoel voor veiligheid, schoolprestaties en hun algemene
houding ten opzichte van de school. Ouders en school zouden
hierbij een vinger aan de pols moeten houden. Dus ze moeten
blijven informeren bij de kinderen en niet automatisch ervan
uitgaan dat alles wel goed gaat, ook al lijkt dat zo. Het zijn vaak
niet zozeer de gebeurtenissen zelf, maar de impact daarvan
die hier belangrijk is.
Ouders moeten weten dat hun kinderen voor langere periode
(beginnend wel maanden voor de werkelijke overgang en
eindigend vaak maanden daarna) extra ondersteuning nodig
hebben. Scholen op hun beurt moeten mensen inzetten om
goede (vertrouwens)relaties op te bouwen met de kinderen
of jong volwassenen, bijvoorbeeld via de inzet van mentoren. Uiteindelijk is een goede verstandhouding en goede
samenwerking tussen ouders en school hierin onontbeerlijk
voor succesvolle overgangen. Temeer omdat ouders het beste weten of kunnen beoordelen wanneer het niet goed gaat
met hun kinderen; zij kennen ze immers veel langer dan leerkrachten op een nieuwe school.
Het is belangrijk om het kind niet te vergeten in alle beleidsmatige praktijken die met alle goede intenties worden ingezet.
Kinderen zelf hebben dus ook echt extra aandacht nodig.

Panel

Bijdrage Frank Elderson,
directeur De Nederlandsche Bank
Het belang van hoogwaardig
onderwijs voor een duurzame
welvaart
U vraagt zich misschien af wat een directeur van De Nederlandsche Bank hier te zoeken heeft in dit gezelschap van
onderwijsdeskundigen. Ik kan me die vraag voorstellen, maar
ik hoop ook dat u in de loop van mijn verhaal het antwoord
zult vinden. Ik ben in elk geval blij dat ik hier vandaag kan
spreken en dank de organisatie dan ook voor de uitnodiging.
Ik wil u om te beginnen meenemen naar juni 2005, naar de
universiteit van Stanford. Steve Jobs, destijds nog volop actief
als de baas van Apple, hield daar een toespraak voor de net
afgestudeerden. De video van dit event is zeven jaar na dato
nog steeds een hit op Youtube en dat is begrijpelijk, want Jobs
vertelt daarin over de voor- en tegenspoed in zijn bijzondere
leven en hoe je altijd en overal ergens van kunt leren. Ook als
je, zoals in zijn geval, je geplande studie niet afmaakt, maar
om de tijd te verdrijven een cursus calligrafie volgt. Zonder
die cursus had hij later niet zoveel aandacht gehad voor
schoonheid in de vormgeving van de Appleprogramma´s.
En hij vertelt dat je moet blijven leren - ook als je denkt dat
je het al helemaal gemaakt hebt. Tien jaar na het begin van
Apple werd Jobs namelijk na een conflict ontslagen en moest
hij helemaal opnieuw beginnen. Maar omdat hij was blijven
leren, werd ook het nieuwe bedrijf weer een succes.
Zonder al die vergaarde kennis was Steve Jobs niet zo’n succesvol zakenman geworden. En wat voor hem als persoon
geldt, geldt ook voor Apple: zonder aandacht voor research
en ontwikkeling was het bedrijf niet zo groot geworden.
Investeren in onderwijs
En wat voor bedrijven geldt, geldt ook voor landen: zonder
een groot arsenaal aan hoger opgeleiden kan geen land het
meer redden in deze tijd. Het verband tussen het gemiddelde
opleidingsniveau van de burgers en het economisch succes
van een land is nog nooit zo sterk geweest. Als de burgers van

een land gemiddeld één jaar langer studeren, leidt dat binnen enkele decennia tot een verhoging van het niveau van
het BBP met tien procent.
Een land dat investeert in de opleiding van zijn burgers, krijgt daarvoor gemiddeld vier keer het geïnvesteerde bedrag
terug. Eén afgestudeerde van het hoger onderwijs levert
een land gemiddeld 100.000 dollar op aan hogere belastinginkomsten – terwijl de gemiddelde studie niet meer dan
een kwart daarvan kost. De OESO leert ons dan ook jaar na
jaar dat landen die economisch vooruit willen, er goed aan
doen te investeren in hoogwaardig onderwijs.
Het is alleen lastig, dat de relatie tussen investering en rendement bij onderwijs nogal diffuus is. Zo geeft Nederland bijna
zes procent van het BBP uit aan onderwijs, tegen Zweden,
Denemarken en Noorwegen, die hieraan ruim zeven procent
van het BBP besteden. Nederlandse kinderen scoren echter
hoger op de internationaal vergelijkbare toetsen. Méér geld
leidt dus kennelijk niet automatisch tot betere prestaties.
Ook is het niet zo dat leerlingen uit welvarende landen het op
school beter doen dan leerlingen uit minder rijke landen. De
beste schoolprestaties vind je namelijk in Zuid-Korea - bepaald
niet het meest welvarende land van de wereld. Het draait dus
duidelijk niet alleen om geld, maar ook om de vormgeving
van het onderwijssysteem en om culturele en sociale factoren.
Wat is nu de situatie in Nederland? Waarin doen we het goed
en waarin niet?
Uit cijfers van het CPB en de OESO blijkt dat we in Nederland
nog best een tandje bij kunnen zetten. Zeker, de prestaties
van de leerlingen zijn gemiddeld goed, zoals we al zagen,
maar dat zijn de kinderen die op school blijven. Een van onze
problemen is dat er per jaar 40.000 kinderen van school gaan
zonder diploma, circa negen procent. Verder verandert bijna
een kwart van de hbo- en universitaire studenten binnen
twee jaar van opleiding. Buiten de kosten die hiermee gemoeid zijn, geloof ik overigens niet dat wij dit laatste meteen als
een ernstig probleem moeten zien. Een korte blik buiten het
eigen vak levert namelijk wél een bredere oriëntatie op. En
daarvan kan de samenleving als geheel later weer profiteren;
denk aan Steve Jobs!
Investeren in onderzoek en ontwikkeling
En net zoals het in ons onderwijs beter kan, geldt dat ook voor
onderzoek en ontwikkeling. Nederland geeft daaraan maar
1,9 procent van het BBP uit en daarmee scoren we interna-

tionaal gezien echt onder het gemiddelde. Het verschil tussen
wat bedrijven in Nederland en die in de andere EU-landen
uitgeven aan Onderzoek en Ontwikkeling is de afgelopen
jaren zelfs verder toegenomen. Nederlandse bedrijven komen
niet verder dan zo’n 0,9 procent van het BBP; en dat is laag.
Zweedse bedrijven zitten in Europa met 2,3 procent aan de
top; Zwitserland zit op 2,2 procent en Duitsland op 1,9 procent. Willen Nederlandse bedrijven dit hoge niveau bereiken,
dan komt dat wel neer op een extra uitgave van acht 8 miljard
euro aan R&D.
Investeren in kennisontwikkeling en opleiding
Daarnaast zullen Nederlandse bedrijven meer moeten investeren in de kennisontwikkeling en opleiding van hun werknemers. Nederland scoort weliswaar vrij hoog als het gaat om
innovatie, zoals de inzet van ICT en de ontwikkeling van software, maar laag als het gaat om investeringen in kennisontwikkeling en de opleiding van werknemers. Zo’n achterblijvende investering is op den duur niet goed voor ons land. Zoals
ik aan het begin van mijn bijdrage al zei: je moet blijven leren.
Wie in deze tijd denkt zijn hele leven te kunnen teren op de op
school opgedane kennis zal uiteindelijk niet vooruit komen en
dus moeten bedrijven investeren in het ´een leven lang leren´
van de medewerkers. Succesvolle organisaties, organisaties
die zich flexibel aanpassen aan veranderende omstandigheden, voeren léren en léren leren hoog in het vaandel.
Kennis ontstaat vaak op het snijvlak tussen verschillende
vakgebieden, tussen de wiskundige en de jurist, tussen de
econoom en de psycholoog. Binnen DNB zoeken we deze
kruisbestuiving op door het stimuleren van roulatie, het samenstellen van multidisciplinaire teams en door projectmatig
werken.
Kennis is geen absoluut gegeven. Het is een steeds veranderende verzameling van onze beste voorlopige hypotheses
over hoe de wereld in elkaar zit. Bij die hypotheses moeten
continu vraagtekens worden geplaatst. Bij DNB trainen wij
daarom onze medewerkers om dogma’s te wantrouwen. Dat
betekent dat je je bij je werkzaamheden altijd baseert op de
op dat moment beste kennis, in het vólle bewustzijn dat wat
vandaag zeker lijkt, morgen kan wankelen en overmorgen
aantoonbaar onjuist kan blijken.
Leren is nemen èn geven
Leren kan gericht zijn op jezelf (iets leren) of op een ander (ie-

mand iets leren). Van dat laatste leer jezelf overigens wellicht
wel het meest. Leren is nemen èn geven. Binnen DNB stimuleren wij beide vormen van leren. Wij hebben een DNB academie opgezet, met docenten van buiten en binnen DNB. Onze
medewerkers leren van en aan elkaar. Hier vindt kruisbestuiving plaats die nieuwe inzichten, nieuwe kennis genereert.
Met de DNB academie dragen we niet alleen kennis over, maar
worden ook op interactieve wijze vaardigheden aangeleerd.
Hoe voer ik een goed toezichtgesprek? Hoe bepaal ik van tevoren welke doelen ik met dat gesprek wil bereiken en hoe
bereik ik die?
Leren maakt ons toezicht effectiever. Hetzelfde geldt voor
onze andere taken, zowel op monetair gebied als op dat van
het betalingsverkeer.
Ons trainingsprogramma voor veelbelovende jonge medewerkers heet Questions. Deze naam sluit naadloos aan bij het
belang van leren. Leren vragen te stellen, leren vraagtekens te
plaatsen bij wat als geaccepteerde waarheid geldt, intern en
extern. Deze basishouding stelt ook eisen aan onze medewerkers. Zij moeten ervoor zorgen dat zij geschikt zijn en blijven
om hun taak uit te voeren en zijn verantwoordelijk voor hun
eigen leerproces. Wij bieden uitstekende opleidingen aan,
stellen daar een hoog budget voor beschikbaar en scheppen daarmee de voorwaarden om minstens bij en het liefst
voor te blijven en steeds beter te worden. Zo houden lerende
medewerkers en een lerende organisatie elkaar in onderlinge
interactie al lerend scherp.
Altijd beter
Het is duidelijk. Wij doen het helemaal niet zo slecht in Nederland, maar het kan nog een stuk beter. Nederlandse bedrijven
moeten meer investeren in onderzoek en ontwikkeling, en in
de permanente ontwikkeling van medewerkers. En Nederland
moet investeren in goed onderwijs.
Over wat het beste recept is voor verbetering van ons onderwijs, daar zijn wij nog niet helemaal uit, maar inmiddels is wél
duidelijk dat méér geld alleen in elk geval niet de oplossing is.
En aantal andere dingen weten we inmiddels ook zeker. Ten
eerste dat de kwaliteit van de leraren een enorme rol speelt.
En ten tweede – en dat blijkt uit het laatste jaarrapport van
de OESO – dat aan kinderen van laagopgeleide of niet-Nederlandse ouders op vroegere leeftijd onderwijs moet worden
aangeboden. Als we zorgen dat deze kinderen al vanaf hun
derde naar school kunnen, dan wordt de kans op een succes-

volle schoolcarrière echt een stuk groter – net als de kans op
een betere baan.
Hoop
Ik heb overigens goede hoop! We zien dat spijbelen en je huiswerk niet maken, niet meer zoveel aanzien geeft als vroeger.
Nerds zijn tegenwoordig iets minder uncool op school dan
vroeger en wiskunde is wat hotter aan het worden: het aantal
wiskundestudenten is in vijf jaar verdubbeld en ook meisjes
kiezen steeds vaker exacte vakken. De helft van de meisjes op
het VWO kiest nu al een bètapakket – dat lijkt me een geweldige ontwikkeling.
Stay hungry
Want een leven lang leren - daar kun je niet vroeg genoeg
mee beginnen. En je kunt er niet lang genoeg mee doorgaan.
En dat was precies de les die Steve Jobs de pas afgestudeerden in Stanford destijds voorhield: Stay hungry. Blijf leren. Blijf
nieuwsgierig.

Deelsessie 1: Voorschool naar primair onderwijs – door drs. Martine
Amsing (KPC Groep) en drs. Marjan van de Maas (KPC Groep)
Een optimale overgang van voorschoolse instelling naar groep 1
“Looking with an open mind, not an empty head”
De eerste dag op de basisschool
Als start van de presentatie zien we prinses Alexia voor
de allereerste keer hand in hand met haar grote zus
Amalia en vergezeld door papa Prins Willem-Alexander en mama Prinses Maxima naar school gaan. Elke
dag maken kinderen de overstap van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool. Een
spannende stap voor kinderen en hun ouders, of je nu
een prinsesje bent of niet. Maar ook spannend voor de
betrokken pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf die de peuter hebben gevolgd en begeleid. En voor de leerkrachten van
groep 1-2 die kennismaken met een nieuw kind en
die de kleuter gaan ondersteunen bij de eerste stappen van zijn verdere schoolloopbaan. In het belang
van het kind spannen pedagogisch medewerkers en
leerkrachten zich samen met ouders in om deze overstap naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten
verlopen. De pedagogisch medewerkers dragen hun
kennis en ervaringen met de peuter over aan de leerkracht van de basisschool, zodat de basisschool van
begin af aan goed geïnformeerd is.
De media en de doorgaande lijn van peuter naar
kleuter
De laatste jaren verschijnen er in de media nogal eens
krantenkoppen als: “Mag een peuter nog peuteren en
een kleuter nog kleuteren?” of “Kleuterjuffen vinden
het onderwijs te schools”; dit geeft aan dat er heel wat
in beweging is in de voor- en vroegschoolse educatie
(VVE). De doelstelling van passend onderwijs en VVE
is doorlopende leer- en zorglijnen te arrangeren om
stagnaties in de ontwikkeling en de schoolloopbaan
te voorkomen. Daarbij gaat het om een doorgaande
lijn in het educatief aanbod, het pedagogisch hande-

len, het educatief handelen, de zorg en begeleiding
van kinderen en de rol van ouders daarbij. Voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten komt er steeds
meer nadruk te liggen op het goed kunnen observeren, registreren en toetsen bij jonge kinderen. Zaken
als inzicht in de ontwikkeling van kinderen, de leerlijnen en daarbij behorende (tussen)doelen en zicht
op een gevarieerd beredeneerd aanbod in de (kleine)
kring, spel in de hoeken en een gerichte inzet van ontwikkelingsmaterialen zijn een vereiste voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten om tegemoet te
kunnen komen aan de behoeften van jonge kinderen,
hen te stimuleren en te enthousiasmeren binnen hun
eigen ervaringswereld. Een belangrijk onderdeel van
een goede doorgaande lijn betreft de overdracht van
gegevens van de peuters naar de basisschool. Het gaat
niet alleen om de achtergrondgegevens van ouders
en kinderen, maar vooral ook om de vorderingen van
het kind op de verschillende ontwikkelingsdomeinen
en de aanpak waar het kind bij gebaat is, waarop de
leerkracht met haar aanbod naadloos kan aansluiten.
Het belang van de doorgaande lijn van voorschoolse instelling naar basisschool onderzocht
Waarom is de doorgaande lijn van peuters naar kleuters zo belangrijk? Problemen bij deze transitie kunnen ernstige en langdurige gevolgen hebben voor
de schoolloopbaan. Te denken valt aan taalachterstanden of emotionele problematiek. Een protocol dat
bijdraagt aan de formalisatie en optimalisatie van de
transitie kan een bijdrage leveren aan het verbeteren
van de overgang van voorschoolse instelling naar de
basisschool. Vanuit KPC Groep hebben we in opdracht
van het Ministerie van OC&W onderzoek verricht naar
de overgang van voorschoolse instelling naar de ba-

sisschool. Uit het literatuuronderzoek volgden 4 bevorderende en 7 belemmerende factoren voor een goede transitie.
•
Bevorderende factoren zijn onder andere: voorbereiding
van kinderen op de overgang; overdracht van informatie over de individuele kindkenmerken; doorgaande lijn
van de pedagogische en didactische aanpak en het betrekken van ouders.
•
Belemmerende factoren zijn onder andere: afwezigheid
van een probleemeigenaar en basisschoolleerkrachten,
die niet beïnvloed willen worden door informatie van
pedagogisch medewerkers.
Deze factoren worden door de deelnemers van de deelsessie herkend en aangevuld. Concrete informatie over de overdracht mist in de literatuur. Hiervoor zijn interviews met leerkrachten, intern begeleiders, coördinatoren en pedagogisch
medewerkers gehouden en de bevindingen zijn vormgegeven in een handreiking voor de overdracht. Deze handreiking is wederom voorgelegd aan leerkrachten, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers en coördinatoren en op basis
van hun evaluatie hebben bijstellingen plaatsgevonden.
De handreiking voor de overgang van voor- naar vroegschoolse periode kan als basis dienen voor de opzet van een
protocol in de praktijk of het toetsen van het huidige protocol. De handreiking bestaat uit een beschrijving van de zeven
fasen waarin de stimulerende en belemmerende factoren uit
het onderzoek verwerkt zijn. Daarnaast zijn activiteiten, aandachtspunten en formulieren, achtergrondinformatie en aandachtspunten voor de organisatie opgenomen.
•
Fase 1: Informatie verzamelen gedurende de voorschoolse periode
•
Fase 2: Informatie vastleggen voor de overdracht
•
Fase 3: Intake basisonderwijs
•
Fase 4: Overdrachtsgesprek voorschoolse instelling en
basisschool
•
Fase 5: Kennismaking op en overgang naar de basisschool
•
Fase 6: Gebruikmaken van de informatie op de basisschool
•
Fase 7: Terugkoppeling van basisschool naar voorschoolse instelling
Ook voorziet de handreiking in een checklist met activiteiten
en scores voor de huidige en gewenste situatie. De handreik-

ing is gratis te downloaden op www.kpcgroep.nl of te bestellen onder bestelnummer 100610 bij KPC Groep (27,96)
In de praktijk van het onderzoek en de invoering van het protocol zijn een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren
gekomen, waar tijdens de bijeenkomst over gesproken is met
de deelnemers:
•
Het belang van het aanstellen van een VVE-coördinator
of -contactpersoon per instelling; bij voorkeur een leerkracht groep 1-2 of pedagogisch medewerker.
•
De onervarenheid en onwetendheid over elkaars werk
tussen de pedagogisch medewerker en leerkracht leidt
nogal eens tot onbegrip en ondeskundige oordelen over
elkaars handelen in de praktijk.
•
Opbrengstgericht werken in de voorschoolse periode is
nog geen gemeengoed in de diverse voorschoolse instellingen.
•
Het opstellen van protocollen voor de overgang
van voor- naar vroegschoolse instelling door de gemeenteambtenaar of een gemeentelijke werkgroep leidt
niet altijd tot bekendheid in de praktijk.
•
Het werken aan een doorgaande lijn en een (warme)
overdracht is niet alleen belangrijk voor VVE-locaties,
maar voor alle voor- en vroegschoolse instellingen en
voor niet-VVE-kinderen.
•
In de voorschoolse periode zijn geen of zeer weinig
taakuren beschikbaar voor pedagogisch medewerkers,
waardoor het invullen van overdrachtsformulieren, overdrachtsgesprekken en terugkoppelingen vanuit de basisschool onder grote tijdsdruk komen te staan.

Deelsessie 2: Primair naar voortgezet onderwijs – door Arjen Scholten (Brede
School Academie) en Kees Broekhof (Sardes)
Brede School Academie Utrecht – een doorgaande lijn tot in het voortgezet
onderwijs
BSA: aandacht voor talent
Talent staat in de schijnwerpers. Het laatste internationale
TIMMS-onderzoek (2012) laat zien dat leerlingen met achterstanden het goed doen in Nederland. Hetzelfde onderzoek
laat zien dat talentvolle kinderen te weinig aan hun trekken
komen. We moeten meer oog hebben voor getalenteerde
kinderen. De Brede School Academie in Utrecht (BSA) is een
naschoolse voorziening waar kinderen met leertalent, maar
ook met een achterstand in de Nederlandse taal, twee keer
per week extra les krijgen. De BSA biedt leerlingen extra leerkansen, bereidt hen voor op het voortgezet onderwijs en begeleidt hen tot in het eerste jaar van het voorgezet onderwijs
volgens een doorgaande lijn die start in het basisonderwijs.
In deze bijdrage beschrijven we de uitgangspunten en vormgeving van de BSA en gaan we in op de wijze waarop de BSA
leerlingen ondersteunt in de overgang naar het voortgezet
onderwijs.
Profiel van de BSA
De leerlingen van de BSA zijn afkomstig uit groep 6, 7 en 8 van
Utrechtse basisscholen en de brugklassen van het Utrechtse
Gerrit Rietveld College, het Christelijk Gymnasium Utrecht en
het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Deze leerlingen doen het
goed op school, maar zij slagen er niet in om hun leerpotentieel volledig te realiseren, omdat hun beheersing van de Nederlandse taal niet op hetzelfde niveau ligt als hun intellectuele
capaciteiten en ambitie. Om het talent van deze leerlingen tot
volle bloei te laten komen biedt de BSA een naschools programma met twee expliciete doelen. Ten eerste het verbeteren van de leerprestaties, waarbij vrij lezen, begrijpend lezen
en woordenschatuitbreiding centraal staan. En ten tweede
het stimuleren van een academische houding ten opzichte
van leren, door in de interacties met en tussen de leerlingen
de nadruk te leggen op plezier in leren, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en hoge verwachtingen.

Je moet brains hebben
Om tot de BSA toegelaten te worden, moet je wel wat in je
mars hebben. Zoals een leerling het verwoordt: “Je moet wel
gemotiveerd zijn. Als je niet wilt leren, dan wordt het niks, dan
is het zonde van de tijd. Maar je moet ook de brains hebben, je
moet snel kunnen leren.” Bij de selectie wordt daarom scherp
gekeken naar de capaciteiten en de motivatie van de leerlingen. Een belangrijke vuistregel is: de leerling moet (uiteindelijk) perspectief hebben op havo/vwo. Ook de motivatie van
de ouders wordt zwaar meegewogen; zij zijn er immers mede
verantwoordelijk voor dat hun kind iedere week twee keer
naar de BSA gaat.
Het BSA-programma
Iedere middag op de BSA, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs, heeft dezelfde structuur:
•
Leestafel: praten over artikelen uit kranten en tijdschriften
•
Agenda: wat leer je vandaag?
•
Boekenclub: praten over boeken en lezen
•
Woordenschat: nieuwe woorden leren
•
Teksten lezen, informatie zoeken en verwerken
•
Woordenschat: oefenen met nieuwe woorden
•
Boeken ruilen
•
Terugblik: wat heb je geleerd?
Een doorgaande lijn
Het programma van de BSA sluit aan bij het onderwijs buiten
de BSA, de basisschool of de brugklas. Zo krijgen leerlingen
de kans om de vaardigheden die ze op school ontwikkelen
verder uit te bouwen en te verdiepen op de BSA. Deze doorgaande lijn is zichtbaar op vier dimensies van het programma:
1. Didactiek: Voor instructie in woordenschat en begrijpend
lezen hanteren de reguliere en de BSA-leerkrachten
dezelfde didactiek, respectievelijk de ‘Viertakt van Verh-

2.

3.

4.

allen’ en het ontwikkelen van leesstrategieën volgens de aanpak van Nieuwsbegrip.
Pedagogische aanpak: De principes van de Vreedzame School bepalen zowel op de BSA als op de
(meeste) reguliere basisscholen het pedagogisch
klimaat. In beide situaties leren de leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en leren ze op een positieve manier met
anderen samen te werken.
Inhoud: De onderwerpen in de lessen van de BSA
sluiten aan op de onderwerpen van de lessen
Nieuwsbegrip die de leerlingen krijgen op de basisscholen en in de brugklas.
Cultuur: De academische houding die de BSA bij
de leerlingen stimuleert krijgt ook aandacht in
de brugklas van het Gerrit Rietveld College en de
gymnasia.

Voorbereiding op het voortgezet onderwijs
De BSA bereidt leerlingen op verschillende manieren
voor op het voortgezet onderwijs:
•
Door de prestaties op het gebied van begrijpend
lezen, woordenschat en kennis van de wereld te
verbeteren, zodat taal niet langer een belemmering vormt voor het leren;
•
Door bij leerlingen een academische houding
te stimuleren, die hun intrinsieke motivatie bevordert en die hun vertrouwen geeft in eigen kunnen, ook als er in het voortgezet onderwijs hogere eisen gesteld gaan worden;
•
Door over een langere periode, van groep 6 tot
in de brugklas, ondersteuning te geven, volgens
dezelfde uitgangspunten en werkwijzen (doorgaande lijn);
•
Door specifieke voorzieningen te bieden, gericht
op de leereisen van het voortgezet onderwijs:
het bootcamp en de POVO-zomerschool (zie hieronder).
Bootcamp
In de brugklas van de BSA worden de lessen in de
eerste vijf weken van het jaar gebruikt om de leerlingen voor te bereiden op impliciete eisen die het voortgezet onderwijs stelt aan leerlingen. Middelbare scho-

lieren worden geacht zelfstandig bronnen te kunnen
gebruiken, werkstukken te maken en presentaties te
geven, vaak zonder dat daar instructie in is gegeven.
De BSA laat de leerlingen daarom vijf weken kennis
en vaardigheden opdoen rond onderzoek doen, presenteren, debatteren, journalistieke genres herkennen
(column, nieuwsbericht, reportage, etc.) en schrijven
(objectief, subjectief ).
POVO zomerschool
De BSA heeft een speciale variant van haar zomerschool ontwikkeld, die gericht is op de overgang van
primair naar voortgezet onderwijs (PO-VO). De POVOzomerschool is bedoeld voor BSA-leerlingen die groep
8 hebben afgerond en leerlingen uit Utrecht die niet
de BSA hebben gevolgd, maar die wel voldoen aan
het profiel van BSA-leerlingen. Het programma, dat
een week duurt, bereidt de leerlingen voor op de aard
van de leerstof en het leren in de brugklas, bevordert
leervaardigheden, stimuleert het zelfvertrouwen en
laat de leerlingen kennismaken met VO-scholen in
Utrecht. Het programma omvat drie componenten:
•
Cognitief: leren omgaan met schoolboekteksten;
•
Sociaal: bewustwording van je eigen leertalent,
leren verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leren, herkennen van mogelijkheden om je
leergedrag te sturen;
•
Creatief: objecten vervaardigen voor de ‘talentenkast’, aansluitend bij de onderwerpen van de
zomerschoollessen.
Opbrengsten
De leeropbrengsten van de BSA worden gemeten
door een extern onderzoeksbureau, op basis van
Cito-scores. Het blijkt dat de BSA-leerlingen, die binnenkomen met scores voor begrijpend lezen die
onder het landelijk gemiddelde liggen, na verloop van
tijd boven het landelijk gemiddelde scoren. Het is de
bedoeling om in de toekomst ook resultaten te meten
met betrekking tot de academische houding die BSA
wil stimuleren in leerlingen.
Meer informatie kunt u vinden op: www.bredeschoolacademieovervecht.nl.

Deelsessie 3: Vmbo naar mbo – door Jan Neuvel (ecbo) en drs. Michaela Zwaan
(MBO Raad)
Studieloopbanen van vmbo’ers in het mbo
In de doorstroom van het vmbo naar het mbo kiezen leerlingen een beroepsopleiding in het mbo. Voor veel van hen is
het mbo eindonderwijs en dus een opstap naar de arbeidsmarkt. Anderen willen via het mbo naar een opleiding in het
hbo. Hoe dan ook, vmbo’ers moeten bij de overgang van het
vmbo naar het mbo dus eigenlijk al een goed beeld hebben
van het soort werk dat ze willen gaan doen of het beroep
dat ze na het mbo willen gaan uitoefenen. Veel vmbo’ers
worstelen echter aan het eind van het vmbo nog met de vraag
wat ze willen worden en welke beroepsopleiding daar bij hoort. Vaak komen ze er in hun eerste jaar op het mbo achter dat
hun opleiding of toekomstig beroep toch niet bij hen past of
dat een ander beroep interessanter is. Veel van deze jongeren starten vervolgens opnieuw in een andere opleiding. Dat
heeft gevolgen voor hun schoolloopbaan. Ze zijn langer bezig met het behalen van een diploma. Naast de vmbo’ers die
zonder diploma doorstromen naar het mbo, is ook deze groep
gevoeliger voor uitval.

•
•
•

Beëindiging drempelloze instroom niveau 2;
Invoeren entreeopleidingen;
Loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting.

Studie- en beroepskeuze
In het tweede deel van de deelsessie zoomde Jan Neuvel in
op de studie- en beroepskeuze van vmbo-leerlingen. Hoe
ontwikkelt dit zich in het vmbo, hoe hangt de duidelijkheid
van die keuzes samen met uitval en met het verloop van de
schoolloopbaan in het mbo? Onderzoek laat zien dat aan het
eind van het vmbo circa veertig procent van de leerlingen nog
onzeker is over hun beroepsinteresse en dat circa een derde
van de leerlingen het moeilijk heeft met de keuze van een
mbo opleiding (figuur 1 & 2). De leerlingen die niet zeker zijn
van hun interesse en ook niet goed weten welke opleiding ze
in het mbo willen gaan volgen, blijken vaker spijt te hebben

Actieplan ‘Focus op Vakmanschap’
In de deelsessie hebben Jan Neuvel en Michaela Zwaan samen
met de aanwezigen besproken op welke wijze het Actieplan
mbo ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ en meer aandacht
voor studieloopbaanbegeleiding een positieve bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de uitval van jongeren.
Het Actieplan richt zich op verhoging van de kwaliteit van het
mbo, vereenvoudiging van het mbo als stelsel en het op orde
brengen van besturing en bedrijfsvoering. Het motto daarbij
is: de basiskwaliteit op orde en de lat omhoog.
In de presentatie ging Michaela Zwaan in op de maatregelen
die in het Actieplan staan, waarbij de nadruk lag op maatregelen die de schoolloopbaan van de mbo-studenten het meest
direct beïnvloeden.
Besproken maatregelen uit Focus op Vakmanschap:
•
Intensivering onderwijstijd;
•
Verkorting beroepsopleidingen;
Figuur 1: Beroepsinteresse eind vmbo

van hun opleidingskeuze in het vmbo en ook duidelijk vaker
ontevreden te zijn over de loopbaanbegeleiding in het vmbo.
Leerlingen die zich (te) laat voor een mbo-opleiding aanmelden, zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Bijna veertig procent van hen doet dat pas aan het eind van het laatste
schooljaar, vaak na de examens en één op de tien meldt zich
pas aan in augustus of september. Deze leerlingen kiezen bovendien vaker voor een niet-verwante opleiding.
Veel van hen komen uiteindelijk niet terecht in de opleiding
waar ze zich in eerste instantie voor hebben aangemeld, bijvoorbeeld omdat ze na het intakegesprek toch een andere
opleiding kiezen of omdat de opleiding al vol is.

Figuur 2: Studiekeuze eind vmbo

Loopbaanoriëntatie en beroepskeuzebegeleiding staan de
laatste jaren volop in de belangstelling. Gezien de risico’s van
leerlingen op een minder succesvolle schoolloopbaan door
verkeerde keuzes is die extra aandacht meer dan terecht. De
worsteling met de beroeps- en opleidingskeuze zal echter
blijven bestaan. Groei in de beroepsinteresse is geen lineaire
ontwikkeling, maar gaat bij sommigen met vallen en opstaan. Ook voor die leerlingen moet het onderwijs oog blijven
houden.

Deelsessie 4: Havo/vwo naar hoger
onderwijs - door drs. Karen Oostvogel (VO-raad) en Sanne Weijers, MSc
(Oberon)
Goede loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) loont!
Project Stimulering LOB
De VO-raad voert sinds zomer 2009 het project Stimulering
LOB uit. Dit project heeft als doel om VO-scholen te stimuleren een kwaliteitsslag te maken op loopbaanoriëntatie en
-begeleiding (LOB) van leerlingen. De kwaliteitsslag moet ertoe leiden dat leerlingen bewuster leren kiezen en zodoende
hun loopbaan kunnen sturen. Dit begint bij het maken van
een profiel- of sectorkeuze en aan het einde van het middelbare onderwijs met de keuze voor de vervolgopleiding.
Vanuit het project zijn diverse handvatten en instrumenten
ontwikkeld om scholen te helpen bij het in kaart brengen van
waar de kwaliteitsslag te maken valt binnen de eigen school
en om er ook daadwerkelijk ermee aan de slag te gaan (de
implementatie). De twee grootste opbrengsten hierbij zijn de
LOB scan (figuur 1) en de Loopbaanbox. De LOB-scan geeft
goed weer dat goede LOB niet alleen verschillende oriëntatieen voorlichtingsactiviteiten bestrijkt, maar dat er verbinding
moet zijn met de visie en beleidskeuze die er is in de school,
de deskundigheid van de betrokkenen actoren (van schoolleiding tot vakdocent) en de samenwerking met externen
(ouders, vervolgonderwijs en bedrijfsleven). De verbinding
en samenhang tussen deze zaken is essentieel om LOB goed
geïntegreerd in het onderwijs te krijgen in plaats van een
losstaand iets binnen de school.
De Loopbaanbox volgt een zeven stappentraject, gekoppeld
aan Plan, Do Check en Act, om zo daadwerkelijk LOB binnen
de school te verbeteren (figuur 1). Voor iedere stap zijn meerdere instrumenten en handvatten beschikbaar, allen te vinden
in de Loopbaanbox:
1. Inventariseren
2. Visie Ontwikkelen

3.
4.
5.
6.
7.

Prioriteiten stellen
Professionaliseren
Uitvoeren
Monitoren & evalueren
Borgen

Samenwerking in de keten
Naast bovenstaande beschreven instrumenten, zijn er afgelopen jaren ook diverse projecten met scholen geweest waardoor scholen actief bezig zijn geweest met LOB. Daarnaast
hebben de projecten ook inzichten opgeleverd. Zo heeft de
Pilot VO-HO, waarbij vijf samenwerkingsverbanden tussen
voorgezet onderwijs en hoger onderwijs gezamenlijk een jaar
lang aan diverse LOB-activiteiten hebben gewerkt, inzichten
gegeven hoe je in de keten samen kunt werken aan LOB. De
resultaten laten zien dat er enkele elementen van belang zijn
om goede LOB-activiteiten in gezamenlijkheid op te pakken:
1. Kennisdeling en samenwerken (geeft uitwisseling en gedeelde praktijk, inzichten van elkaars instelling), 2. Inhoudelijke ontwikkeling (zorgt voor aansluiting belevingswereld
leerlingen, bewustwording belang LOB bij leerlingen) en 3.
Betrokkenheid en deskundigheid (creëert betrokkenheid en
draagvlak bij management, decanen en mentoren, betere verankering van LOB in de school) (figuur 3).
Onderzoek bij eerstejaars studenten
Na drie jaar project Stimulering LOB werd het tijd om naar de
effecten te gaan kijken van LOB. Is er een verband te vinden
tussen de wijze waarop leerlingen LOB krijgen aangeboden
en de kans dat zij uitvallen en/of switchen in het vervolgonderwijs? Om hier achter te komen is er op initiatief van het
project zeer recentelijk (september 2012) onderzocht hoe
leerlingen op de middelbare school zijn begeleid bij hun studiekeuze. Hiertoe is er een enquête uitgezet bij alle eerstejaars
studenten die in september 2012 van start zijn gegaan in het
hoger onderwijs. Ruim 12.500 eerstejaars studenten gaven
antwoord op diverse vragen die zicht gaven hoe zij LOB in
hun vroegere school kregen. De belangrijkste conclusies die
hieruit kwamen zijn:
•
Tweederde van de respondenten heeft op hun vroegere
school een of meerdere individuele gesprekken gevoerd
over hun studiekeuze en loopbaanoriëntatie. Meer dan
de helft had een gesprek met de decaan en circa veertig
procent had (ook) een individueel gesprek met de men-

•

•
•

tor.
In de LOB-activiteiten die de respondenten kregen
aangeboden, waren de eigen motieven en ambities,
talenten en kwaliteiten de belangrijkste thema’s. Belangrijker bijvoorbeeld dan het beeld van potentieel interessante opleidingen en beroepen.
Ouders zijn meestal via een informatieavond betrokken
bij LOB; bij één derde van de respondenten waren zij
helemaal niet betrokken.
De helft van de respondenten heeft op school hun keuze
voor een vervolgopleiding toegelicht; soms schriftelijk,
meestal mondeling.

Omdat het onderzoeksbureau ResearchNed over inzichten
beschikt die studenten die na het eerste jaar switchen/uitvallen kenmerken1, is het mogelijk een (voorzichtige) conclusie
te trekken tussen de LOB-activiteiten in het VO en de kans op
switchen en uitval. Dit door de antwoorden die LOB en switch/
uitval kenmerken aan elkaar te koppelen. Hieruit blijkt dat
vooral het voeren van meerdere individuele gesprekken dóór
de jaren heen en het betrekken van mentoren en vakdocenten belangrijk zijn voor het maken van een goede studiekeuze
en de kans op switch/uitval reduceren. Dit is goed nieuws
voor scholen die bezig zijn met de overgang van een eerstelijns- naar een tweedelijns decanaat.
Na de zomer van 2013 is bekend welke respondenten daadwerkelijk zijn uitgevallen en geswitcht en kan meer worden
gezegd over het directe verband tussen LOB in het VO en
vroege uitval in het hoger onderwijs. Zodra deze onderzoeksresultaten bekend zijn, worden ze bekendgemaakt via het
project Stimulering LOB.
Voor meer informatie over het project Stimulering LOB: www.
lob-vo.nl

1
Via de jaarlijkse Startmonitor van Research Ned:
www.researchned.nl/onze-onderzoeken/page/3/

Deelsessie 5: Hoger onderwijs naar arbeidsmarkt - door dr. Jim Allen (ROA)
De transitie van hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt: uitdagingen voor het
hoger onderwijs
De wereld verandert snel, in vele opzichten. Snel veranderende technologie heeft vergaande gevolgen voor ons
handelen en voor de omgangsvormen op het werk, in het
onderwijs, in het maatschappelijk leven en thuis. Deze veranderingen vormen bovendien voor een groot deel de drijvende kracht achter veel van de andere grote veranderingen
die momenteel gaande zijn, zoals globalisering, flexibilisering
en de polarisatie van de functiestructuur. Het effect van deze
veranderingen wordt versterkt door recente demografische
ontwikkelingen, waaronder de vergrijzing en de toegenomen
immigratie, met name uit niet-westerse landen. De situatie
is in recente jaren verdere gecompliceerd door de financiële
crisis. Dit alles betekent dat het hoger onderwijs voor grote
uitdagingen staat.
In een recent overzichtsartikel wijzen Humburg en van der
Velden (2012) op zes trends die in sterke mate bepalend zijn
voor de plaats die hoger opgeleiden vervullen in de economie
en samenleving. Deze trends zijn: de kennissamenleving, de
ICT-revolutie, globalisering, verandering van de economische
structuur, high performance organisaties, en toenemende
onzekerheid. Bij elke trend kan een bepaald competentiedomein worden aangewezen waarop de betreffende trend het
meest directe effect heeft1.
Kennissamenleving
Voor de kennissamenleving is dit het competentiedomein
van de professionele expertise. Dit behelst meer dan alleen
vakkennis; ook het vermogen om als expert te denken en het
beschikken over brede academische vaardigheden zijn belangrijk. Expert worden kost tijd: gemiddeld zo’n vijf jaar werk1
Alle genoemde trends hebben waarschijnlijk enig
effect op de mate waarin vrijwel elke denkbare competentie
nodig kan zijn in het werk van afgestudeerden. Het gaat hier
vooral om de competenties die het meest direct verband
houden met de betreffende trend.

ervaring na het afronden van een
studie in het hoger onderwijs. Uit
de HBO-Monitor en WO-Monitor
blijkt dat, kort na afstuderen, er
vooral een tekort aan vakkennis is
onder werkende afgestudeerden.
Dit is echter niet zonder meer een
teken dat de opleiding heeft gefaald. In tegendeel: afgestudeerden met een tekort aan vakkennis zijn doorgaans zeer positief
gestemd over hun arbeidsmarktsituatie in termen van carrièremogelijkheden en algemene
baantevredenheid. Tot op zekere
hoogte lijkt een tekort aan vakkennis juist een teken te zijn van een
dynamische baan met vele ontwikkelmogelijkheden.
ICT-revolutie
De ICT-revolutie werkt door op
vrijwel alle aspecten van competentievereisten, maar het effect
is het meest direct merkbaar op
competenties op het gebied van
innovatie en kennismanagement.
Vanzelfsprekend wordt hierdoor
vaker een beroep gedaan op ICTvaardigheden zelf, maar ook op
het vermogen om informatie te
vergaren en het vermogen om
nieuwe ideeën en oplossingen te
bedenken. De tekorten aan ICT-vaardigheden onder hoger
opgeleiden nemen toe, maar zijn nog altijd redelijk beperkt.
Omdat de meeste jonge mensen vanzelf in aanraking komen
met ICT in hun dagelijks leven, lijkt vooralsnog geen reden te

zijn voor het hoger onderwijs om extra aandacht
te besteden aan ICT-onderwijs. Wel is wenselijk
dat het onderwijs meer doet om te profiteren van
de mogelijkheden die ICT biedt voor onderwijsvernieuwing.
Globalisering
Globalisering heeft eveneens een rimpelwerking
die vergaande consequenties heeft, zelfs voor
mensen die er niet direct mee te maken krijgen.
Hoewel het Nederlandse hoger onderwijs veel
internationaler is geworden in de laatste jaren,
vertaalt dit zich niet in een hoger aandeel afgestudeerden dat na afronding van de studie in het
buitenland werkt. Desalniettemin lijkt in toenemende mate een beroep te worden gedaan
op de internationale oriëntatie van werknemers.
Kennis van buitenlandse talen wordt de laatste
jaren merkbaar belangrijker, opvallend genoeg
vooral onder afgestudeerden die in Nederland
werken.
Verandering van de economische structuur
De verandering van de economische structuur –
meer aandacht voor zelfstandig ondernemerschap, plattere organisatievormen, rol van kleinere
bedrijven in de economie, deels zelfstandige
eenheden binnen bedrijven, flexibelere werkomgevingen, et cetera - leidt tot een toenemend
belang van ondernemerschapscompetenties.
Vooral onder afgestudeerden die in kleine organisaties werken blijken dergelijke competenties de
laatste jaren belangrijker te worden.
High performance organisaties
High performance organisaties onderscheiden
zich onder andere door een brede variëteit aan
ingezette vaardigheden, uitgebreid gebruik van
deels zelfstandige teams, en een bijbehorende
reductie in het aantal hiërarchische niveaus. Dit
zou leiden tot snellere besluitvorming en betere
afstemming op de nieuwste innovaties. Het belang van interpersoonlijke vaardigheden wordt
hiermee naar de voorgrond geduwd. Dit on-

danks het feit dat het aandeel afgestudeerden
dat leidinggeeft sinds de eeuwwisseling gestaag
is afgenomen, vooral onder afgestudeerden met
een hbo-opleiding.
Toenemende onzekerheid
Toenemende onzekerheid is in veel opzichten
– hoewel niet uitsluitend – de negatieve keerzijde van veel van de andere trends. Dit betekent
vooral dat mensen in staat moet zijn om flexibel
te reageren op alles wat ze in hun werk of carrière tegenkomen. Er zijn veel manieren waarop
deze flexibiliteit te realiseren kan zijn, maar het is
aannemelijk dat vooral kennis van andere vakgebieden en het vermogen om nieuwe dingen te
leren de opties van mensen zal vergroten wanneer onverwachte ontwikkelingen zich voordoen.
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Deelsessie 6: Praktijkvoorbeeld VO-school: van primair naar voortgezet en vervolgens naar hoger onderwijs - door Ilyas Bagci (Cosmicus College) en drs. Huseyin Asma (Cosmicus Montessori Lyceum)
Optimale begeleiding bij de overgangen binnen het onderwijs
Tijdens de deelsessie van het Cosmicus College en
het Cosmicus Montessori Lyceum kwam de overgang van primair onderwijs (PO) naar voortgezet
onderwijs (VO) en van VO naar hoger onderwijs (HO)
aan bod.
Beide scholen zijn vrij jonge scholen met een
duidelijke visie op het onderwijs, waarin wereldburgerschap een grote rol speelt.
Van PO naar VO
Op beide scholen wordt het 8+-project aangeboden.
Dit houdt in dat de leerlingen uit groep 8 uit het PO
gedurende minimaal zes weken op de vrijdagochtenden in het VO les volgen in plaats van op de eigen
basisschool. De lessen die gegeven worden zijn in de
vakken: wiskunde, science, roboticus en Engels.
Daarnaast bieden beide scholen zomerscholen aan
voor leerlingen uit het basisonderwijs. De groep
8-leerlingen die zich aangemeld hebben voor het
Cosmicus College of het Cosmicus Montessori
Lyceum krijgen of tijdens het eerste deel van de
zomervakantie of op zes zaterdagen voor de zomervakantie les in de kernvakken Nederlands, Engels en
wiskunde. Dit heeft als doel de leerlingen beter voor
te bereiden op het VO, waardoor alle leerlingen voor
de kernvakken een gelijkwaardig minimumniveau
hebben. Daarnaast is een bijkomend voordeel dat
de leerlingen uit het PO reeds gewend zijn aan
de nieuwe VO-school waar zij na de vakantie hun
schoolcarrière zullen voortzetten.
Van VO naar HO
Elke examenleerling heeft een coach in plaats van
een mentor. Naast de decaan voert de coach regelmatig gesprekken met de leerling over studiekeuze

en andere onderwerpen die te maken hebben met
studievoortgang. Daarnaast bespreken ze twijfels,
onzekerheden en ervaringen. Daarnaast zorgt de
coach ervoor dat er een planning wordt gemaakt en
gaat in sommige gevallen mee naar een open dag.
Daarnaast komt het ook wel voor dat een examenleerling wordt gekoppeld aan peercoach uit het HO.
Het is van belang dat een examenleerling een goede
keuze maakt qua vervolgstudie. De leerling dient begeleid te worden bij het maken van die keuze. Daarbij komen belangrijke vragen aan de orde. Wat is
precies je keuze? Hoe ben je tot die keuze gekomen?
Welke argumenten heb je? Past je keuze bij je interesses, talenten, waarden en ambities? Bestaat er een
decentrale selectie voor de studiekeuze die je hebt
gemaakt? Wat zijn de eisen aan de opleiding die je
hebt gekozen? Heb je een plan B? Etcetera.
Van belang is dat bij de LOB-activiteiten het maximale rendement wordt behaald. Bij deze activiteiten
speelt de voorbereiding een belangrijke rol. De leerling dient immers te weten wat hij/zij te weten wil
komen en hoe hij/zij de activiteit gaat uitvoeren. Net
zo belangrijk is de nabespreking van een LOB-activiteit: is de leerling te weten gekomen wat hij/zij wilde weten en welke conclusies kunnen er getrokken
worden?
Tijdens de deelsessie is verder aan bod gekomen
hoe de scholen samenwerken met hogescholen en
universiteiten en welke rol zij kunnen spelen bij een
optimale overgang van VO naar HO.

