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Universiteit Maastricht de helpende hand.

Havo/vw

heeft baa

vertrouw

VWO-SC~lO

e ene leerkracht zal zeggen: laat-ie het
maar proberen. De ander is bang dat
een leerling op zijn tenen moet lopen,

er sociaal-emotioneel aan onderdoor gaat, en zal
een lager schooladvies geven. Wat is wijsheid bij
twijfelgevallen?

De Onderwijsmonitor Limburg van de Universiteit
Maastricht volgt samen met schoolbesturen

Limburgse leerlingen in
het basis- en middelbaar
onderwijs. Van deze

o-leerling leerlingen zaten er in
2012 ruim negenduizend

t bl~ in de derde klas. De
ondenoekers focusten op

en van havisten (2.151 leerlingen)
en vwo'ers (1.067) van

~l wie voldoende data
beschikbaar was.
Een directe vergelijking

tussen havo- en vwo-leerlingen geeft geen informatie
over of een specifieke leerling beter af is op het
vwo dan op de havo. Bijvoorbeeld, in de derde klas

hebben vwo'ers hogere scores in lezen en wiskunde,
meer doorzettingsvermogen en betere sociale
vaardigheden dan de havisten. Ze zijn er ook meer
van overtuigd dat ze een diploma zullen halen, maar
schatten hun kansen op werk niet vanzelfsprekend
positiever in dan de havisten. Maar komen deze
verschillen, doordat deze leerlingen op het vwo
zitten? Of waren deze verschillen er al eerder?
De onderzoeksdata laten zien dat veel verschillen
tussen leerlingen op de havo en het vwo ook al
zichtbaar wazen in groep 8. Leerlingen die later in
3-vwo zouden belanden, scoorden bijvoorbeeld al in
groep 8 hoger op IQ waren opener en meer sociaal
vaardig.

Toelating
Om te onderzoeken of individuele vwo-leerlingen
beter af zijn op het vwo dan op de havo, focusten
de onderzoekers zich op leerlingen die net wel of
niet op het vwo werden toegelaten. Deze leerlingen
waren in groep 8 bijna identiek aan elkaar. Het is
dus aannemelijk dat de verschillen in uitkomsten
later in de schoolloopbaan volledig toe te schrijven
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Ongelijkheid

Deze artikelenserie komt voort uit het internationaal

vergelijkende onderzoeksprogramma Variations in

Educatíonal5ystems and Their Consequences for Ine-

qualities. Hierin wordt onderzocht hoe stelselkenmer-

ken van invloed zijn op kernfuncties van het onderwijs.

Projectleiders zijn hoogleraar onderwijssociologie

Jaap bronkers (Universiteit Maastricht) en hoogleraar

sociologie Herman van de Werfhorst (Universiteit van

Amsterdam), van wie de laatste onlangs een Vici-beurs

van NWO ontving: een persoonsgebonden premie van

maximaal 1,5 miljoen euro om de komende vijfjaar

onderzoek onderwijs en ongelijkheid mee te doen.

Deel 1 van de artikelenserie (over de aansluiting van

onderwijs op de arbeidsmarkt) is na telezen op

www.didactiefonline.nl.

zijn aan of ze naar de havo of het vwo zijn gegaan.

Een complicerende factor voor een eenduidige

analyse bleek dat middelbare scholen verschillende

toelatingsprocedures hanteren en dat het dus per

school verschilt welke leerling nog net wel of niet

naar het vwo mag. Scholen moesten volgens de wet

rekening houden met het advies van de basisschool

en met een onafhankelijk en objectief testresultaat

(meestal de Cito-eindtoets), maar ze waren vrij in de

manier waarop ze daar invulling aan geven.

De onderzoekers keken naar de twijfelgevallen om

te zien of de verschillen tussen leerlingen op de

havo en het vwo kwamen, doordat ze op een ander

onderwijsniveau zaten, of omdat ze bij aanvang van

de middelbare school al verschillend waren. Op basis

van analyses legden de onderzoekers de grens voor

twijfelgevallen op weg naar het vwo bij een Cito-

score van 544.

Het blijkt dat leerlingen die aan de onderkant zaten,

maar toch in de eerste klas in een vwo-klas waren

geplaatst, voor een aantal uitkomsten uiteindelijk

beter af zijn, Plaatsing in een hogere onderwijssoort

bij twijfel heeft dus een positief effect. Leerlingen die

net wel op het vwo geplaatst wazen, blijken beter te

scoren op IQ, ontwikkeling van leesvaardigheden en

de eigen overtuiging een diploma te kunnen halen

dan havo-leerlingen met dezelfde eindscore.

Opwaartse plaatsing blijkt overigens geen effect te

hebben op andere niet-cognitieve vaardigheden,

persoonlijkheid en wiskundige vaardigheden.

Dat is iets om over in gesprek te gaan met de

inspectie. Veel scholen kijken immers wel uit om

twijfelgevallen een kans te gunnen. Afstroom levert

een slecht rapportcijfer op, voor leerling en school. ■

Lex Borghans, Roxanne Korth. alr en Trudie Schik:

The Effect of Track Placement on Cognitive and

Non-Cognitive Shills. Universiteit Maastricht.
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Zijn we er bijna?

rgens op een punt tijdens onze evolutie van behaarde primaat

naar de mens die we nu zijn, kwam een van onze voorouders

op het lumineuze idee om rechtop te gaan staan. Niet alleen

maakten we toen beter gebruik van onze handen, maar gezellig een

blokje om (lees: vluchten voor een roofdier en achter onze eigen

prooi aan rennen) bleek ook beter te doen. Door al dat geloop en ge-

ren kwam ook de groei van onze hersenen opgangen lieten we an-

dereaapachtigefamilieleden verachterons. Wetenschapperszijn het

erover eens dat mensen slimmer zijn geworden van flink bewegen.

Maar neem nu de homo didacticus

anno 2015 (nee, ik bedoel niet de

meester van groep l ~2.~ Die zit de

hele dag achter zijn bureautje. En

Iaat zijn leerlingen van half negen

's ochtends tot drie uur 's middags

grotendeels achter een (nog klei-

ner) bureautje zitten. Om te Ieren.

En dat is dan denk ik het moment

waarop de voorouder uit de eerste

zin van deze column abrupt stopt

met rennen en verschrikt uitroept: 'Maar daarvoor heb ik het niet

gedaan!'

Weektaken lijken 
Zoveel wordt bij het win-

nen ook verloren, lerend

lessen goed te houden ver-
op een militaire Beetje hoe ze horen.' Dat is

handleidin 
een citaat van Judith Herz-

g berg, maar dan met'liefdes'

in plaats van 'lessen', voor

de bezielde onderwijzer een haast onzichtbaar verschil. Maar wat is

een goede les? Achter een schrijftafel werken aan begrijpend lezen,

spellingen rekenen, of buiten de Nederlandse geschiedenis ervaren

aan de hand van een wandeling langs historische gebouwen?

De meningen zijn verdeeld. Ik heb gemerkt dat veel ouders op ver-

schillende soorten scholen in meer of mindere mate de voorkeur

geven aan onderwijs 'zoals zij dat zelf ook hebben gehad'. Maarde

nieuwe trends in het onderwijs zetten koers richting flexibiliteit, met

name op het gebied van lokalen, lestijden en leerarrangementen.

Dus. Tijd voor een leerling om zijn vinger op te steken om het vol-

gende te vragen: 'Maar hoe leer ík nu het beste?' Tenzij je niet van

het vinger opsteken bent. Dat kan. Ook een nieuwe trend.

De waarheid zal waarschijnlijk wel ergens tussen traditie en innovatie

te vinden zijn. Waar de ene kwekeling meer zal Ieren van een uurtje

gamen dan van twee dagdelen klassikaal onderwijs, zal het voor een

andere melkbaard wellicht andersom zijn. Het is aan de leerkracht

om aan te voelen welke route voor welke leerling werkt en hoe hij

daar (in hemelsnaam) vorm aan kan geven. De gemiddelde weektaak

bestaat tegenwoordig allang niet meer uit een lullig A4'tje, maar lijkt

op een militaire handleiding. Want wee degene die vergeten is het

'pluswerk van het instructieonafhankelijke groepje' te beschrijven.

We hebben een flink stuk gelopen sinds we rechtop zijn gaan staan,

maar het einde is nog niet in zicht. Is het nog ver? ■

Frank longbloed is leraar en schoolleider in het basisonderwijs.
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