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1 Inleiding
1.1

Achtergrond en aanleiding
De Onderwijsraad heeft op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een advies in
voorbereiding over differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel in het licht van kansengelijkheid. Het advies richt zich
op de verschillende overgangen die leerlingen en studenten in hun onderwijsloopbanen beleven, binnen het
leerplichtige deel van het stelsel tot aan de diploma’s die gelden als startkwalificatie. Hieronder wordt verstaan: het
basisonderwijs plus de routes in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs totdat een leerling een
diploma heeft behaald voor havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger. De Onderwijsraad heeft Significant Public gevraagd
om zowel door middel van kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden zicht te krijgen op de ervaring, beleving
en behoefte rondom de overgangen in het stelsel van specifieke groepen leerlingen en studenten.

1.2

Ontwikkeling van persona’s
Het doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op de ervaring, beleving en behoeften van specifieke groepen
leerlingen en studenten. Daarmee draagt het onderzoek bij aan de ambitie om beleid te maken dat gestoeld is op de
beleving, ervaring en onderliggende behoeften van scholieren. Het onderzoek is gestart met kwantitatief onderzoek op
basis waarvan we zes verschillende doelgroepen onderscheidden. Vervolgens hebben wij met leerlingen en studenten
uit deze zes groepen gesprekken gevoerd over hoe zij hun reis door het onderwijs ervaren hebben, welke momenten
hun belevingen sterk hebben gekleurd, welke beïnvloedingsfiguren en -factoren hen (al dan niet) geholpen hebben
gedurende hun reis en wat zij graag mee willen geven voor toekomstige leerlingen en studenten. Op basis van de
kwantitatieve analyse en de gesprekken met leerlingen en studenten zijn wij gekomen tot een beschrijving van de rode
draden van de leerlingen en studenten in deze zes doelgroepen. Deze rode draden zijn geen gemiddelde, maar het zijn
vaak genoemde of opvallende zaken die typerend zijn voor leerlingen en studenten in een betreffende groep. De
beschrijving van deze rode draden noemen wij een persona. Een persona ontsluit kernachtig de belangrijkste
bevindingen met betrekking tot de ervaringen en belevingen van een specifieke groep leerlingen en studenten. Met zo
min mogelijk beleidsjargon, maar met woorden die de leerlingen en studenten zelf gesproken hebben. Bij iedere
persona beschrijven we:
a.

De deelnemers;

b.

De belangrijke beïnvloedingsfiguren en -factoren;

c.

Een overzicht van de bepalende momenten in de schoolloopbaan;

d.

De expliciete wensen en behoeften;

e.

Overige opmerkingen die niet direct aan de persona te relateren zijn.

Wij willen graag benadrukken dat de persona’s in deze rapportage tot stand zijn gekomen op basis van gesprekken met
zes tot tien leerlingen of studenten. Op basis hiervan kunnen wij een rijk beeld schetsen van de ervaringen en
belevingen van de gesproken leerlingen en studenten. Door dit beperkte aantal is het echter niet mogelijk om
generalisaties te maken naar alle leerlingen en studenten met de kenmerken zoals in deze rapportage beschreven.

1.3

Onderzoeken in corona-tijd
Gedurende dit onderzoek zijn door de coronapandemie de maatregelen meermaals aangescherpt. Gelukkig heeft
desondanks, en mede dankzij de welwillendheid van de deelnemende scholen en instellingen, het onderzoek doorgang
kunnen vinden. Onderstaand beschrijven we kort waar we op hebben moeten anticiperen.

Werving
Door de (wijzigingen in de) coronamaatregelen en de extra werkzaamheden die dit bracht voor de scholen, bleek de
werving van scholen complex. Scholen gaven aan dat hun hoofd op dit moment naar andere zaken stond.
Desalniettemin is er voor iedere groep die sprak uit de kwantitatieve analyse een passende school gevonden.
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Fysiek en digitaal
Bij aanvang van de opdracht hoopten wij op fysieke bezoeken bij de leerlingen en studenten op school. Bij de eerste
bijeenkomst met leerlingen en studenten was een fysieke bijeenkomst mogelijk. Gezien de aanvullende maatregelen is
in overleg met de Onderwijsraad en scholen besloten de resterende bijeenkomsten digitaal plaats te laten vinden.
Hiervoor splitsten we de deelnemende leerlingen en studenten in twee groepen die parallel met een van de
onderzoekers in gesprek ging. Voor de groep ‘leerlingen in groep 8 met een migratieachtergrond en laagopgeleide
ouders1’ (paragraaf 4.3) hebben wij in overleg met de school een uitzondering gemaakt. Niet alle leerlingen in deze
groep zijn namelijk de Nederlandse taal machtig. Om verdere ruis te voorkomen heeft deze bijeenkomst fysiek
plaatsgevonden.

1.4

Leeswijzer
In deze rapportage beschrijven wij in hoofdstuk 2 welke onderzoeksmethodes wij hebben toegepast. In hoofdstuk 3
beschrijven wij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt in de kwantitatieve analyse en beschrijven we de zes groepen
die wij uit de data hebben geselecteerd. In hoofdstuk 4 beschrijven wij, voortbordurend op de onderscheiden groepen in
de kwantitatieve analyse, de resultaten van de gesprekken met de leerlingen en studenten in de vorm van persona’s. In
hoofdstuk 5 vatten we de belangrijkste roden draden in de ervaringen, beleving en behoeften van leerlingen die de zes
groepen ontstijgen.

1

Leerling van wie beide ouders niet meer dan maximaal het niveau praktijkonderwijs of voorbereidend

beroepsonderwijs van de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg hebben (Bron: DUO).
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2 Methodische verantwoording
2.1

Gebruikte gegevens voor de kwantitatieve benadering van persona’s
Voor deze opdracht hebben wij een dashboard ontwikkeld dat gegevens2 combineert over gemeenten en over scholen
en instellingen voor basisonderwijs (bo), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Per
onderwijssector (bo, vo en mbo) is een aantal indicatoren (uitkomsten van leerlingen/studenten) en kenmerken (op
gemeente en schoolniveau) geselecteerd welke relevant zijn bij het opstellen van de persona’s.

Om tot de selectie van de relevante kenmerken en indicatoren te komen is, samen met de betrokken medewerkers van
de Onderwijsraad een aantal stappen doorlopen. Aan de hand van een startgesprek met de Onderwijsraad en een
bronstudie is bekeken welke openbare datasets gebruikt kunnen worden om relevante inzichten rondom
onderwijsloopbanen inzichtelijk te maken. Hierbij is de focus gelegd op beschikbare data op lokaal niveau (school- en
gemeenteniveau). Vervolgens hebben we wij de verschillende bronnen en gegevenssets ontsloten en gekoppeld en
hebben wij een eerste selectie gemaakt van relevante indicatoren en kenmerken. Van de gebruikte data is steeds de
meest recente beschikbare gegevensset gebruikt. Hierdoor kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld resultaten op
indicatoren uit 2019 vergeleken worden met kenmerken van gemeenten uit 2018.

Wij hebben een dashboard ingericht waarmee analyses en dwarsverbanden tussen kenmerken en indicatoren
inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Dit dashboard is het startpunt geweest voor de kwantitatieve benadering van de
persona’s. Per sector zijn de volgende indicatoren geselecteerd en geanalyseerd in het dashboard:

Indicatoren basisonderwijs (totaal 6.260 scholen, ruim 1 miljoen leerlingen)
a.

Afgegeven schooladvies voor het voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld havo/vwo, vmbo-b/vmbo-k);

b.

Leerlingen waarbij de eindtoets hoger uitviel dan het voorlopige schooladvies;

c.

Bijgestelde adviezen;

d.

Enkelvoudige adviezen;

e.

Meervoudige adviezen.

Indicatoren voortgezet onderwijs (totaal 1.612 vestigingen, 936.000 leerlingen)
a.

Leerlingen per brugklastype (categoraal, dakpan, breed);

b.

Zittenblijvers;

c.

Opstromers en afstromers;

d.

Vroegtijdige schoolverlaters;

e.

Slagingspercentage.

Indicatoren middelbaar beroepsonderwijs (totaal 63 instellingen, 558.000 studenten)
a.

Diplomaresultaat;

b.

Passend diploma;

c.

Passende plaatsing;

d.

Kwalificatiewinst;

e.

Vroegtijdig schoolverlaters.

De genoemde indicatoren zijn afgezet tegen kenmerken van scholen en kenmerken van de gemeenten waarbinnen de
scholen liggen. De gegevens zijn gekoppeld op basis van de vestigingen van scholen en op basis van de bijbehorende
postcodes. Onderstaand zijn de gebruikte schoolkenmerken per sector benoemd.

2

De gebruikte gegevens zijn openbaar toegankelijk via DUO, CBS en de MBO benchmark.
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Schoolkenmerken basisonderwijs
a.

Denominatie;

b.

Schoolgrootte (kleinste 25% scholen, middelste 50%, grootste 25% scholen);

c.

‘Aandeel gewichtenleerlingen’

d.

‘Aandeel NOAT-leerlingen’

aandeel leerlingen waarvan (een van de) ouders laagopgeleid is;

aandeel leerlingen waar thuis Nederlands niet de eerste taal is.

Schoolkenmerken voortgezet onderwijs
a.

Schoolgrootte (kleinste 25% scholen, middelste 50%, grootste 25% scholen);

b.

Brugklastypen (alleen homogene brugklassen, alleen heterogene brugklassen, of een combinatie van zowel
homogene als heterogene brugklassen);

c.

Schoolsoort (welke combinatie van onderwijssoorten wordt aangeboden: bijvoorbeeld havo en vwo of alleen
vmbo-(g)t);

d.

Leerling-leraar ratio (<10 leerlingen per leraar, 10-15, >15 leerlingen per leraar).

Schoolkenmerken middelbaar beroepsonderwijs
a.

Type instelling (AOC, ROC, vakschool).

Qua gemeentelijke kenmerken zijn voor het opstellen van de persona’s meegenomen (allen afkomstig van CBS):
a.

Aandeel eenouderhuishoudens;

b.

Schooldichtheid;

c.

Onderwijsachterstandsscore;

d.

Gemiddeld inkomen;

e.

Aandeel laagopgeleide moeders;

f.

Aandeel laagopgeleide vaders;

g.

Groene druk;

h.

Kansarmoede;

i.

Stedelijkheid (vijf categorieën variërend van ‘niet stedelijk’ tot ‘zeer sterk stedelijk’);

j.

Inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond.

Per kenmerk hebben wij de gemeenten ingedeeld in drie categorieën, namelijk laag (onderste 25% gemeenten), midden
(25%-75%) en hoog (bovenste 25% gemeenten). Alleen voor stedelijkheid zijn andere categorieën gehanteerd (zie i van
de opsomming hierboven).

2.2

2.2.1

Kwalitatief onderzoek door middel van de klantreismethodiek

Selectie van scholen
Met de kwantitatieve analyse zijn zes relevante combinaties van factoren naar voren gekomen die invloed hebben op de
schoolloopbaan van jongeren. Uit elke relevante combinatie sprak een groep leerlingen. Zie paragraaf 3.2 voor een
toelichting op de zes groepen. Het dashboard maakte inzichtelijk op welke scholen deze groepen met name
voorkwamen. Per groep is er een top vijf gemaakt van scholen. Vervolgens hebben wij per groep de scholen op de lijst
één voor één benaderd. Zoals aangegeven in de inleiding hebben verschillende scholen aangegeven dat zij door de
coronamaatregelen en alle daarmee gepaarde werkdruk niet in staat zijn om een onderzoekbijeenkomst te faciliteren.
Uiteindelijk hebben wij voor iedere groep een passende school gevonden.

2.2.2

Goedkeuring en waarborging van de privacy
In de gesprekken met de kinderen en jongeren halen wij persoonlijke verhalen op over de ervaren schoolloopbaan. Om
bescherming van de persoonsgegevens van de kinderen en jongeren die we gesproken hebben te borgen, hebben wij
scholen gevraagd om onder de deelnemende kinderen en jongeren toestemmingsverklaringen te verspreiden. Met het
tekenen hebben ouders toestemming gegeven aan ons als Significant Public om de gegevens en het verhaal van het
kind of de jongere over de ervaren schoolloopbaan voor de doelen van dit onderzoek te gebruiken. Ouders hebben
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deze toestemmingsverklaringen getekend en de school heeft deze ondertekend met ons gedeeld. Om de privacy te
borgen van de kinderen en jongeren die we gesproken hebben zijn alle ontvangen gegevens en verhalen vertrouwelijk
behandeld en geanonimiseerd weergegeven in het rapport.

2.2.3

De bijeenkomsten
In totaal hebben zeven bijeenkomsten met 51 leerlingen en studenten plaatsgevonden om inzicht te krijgen in de zes
persona’s. De bijeenkomsten hebben door de coronamaatregelen met uitzondering van twee bijeenkomsten digitaal
plaatsgevonden. De twee fysieke bijeenkomsten vonden plaats met tien leerlingen. Bij de digitale bijeenkomsten waren
de groepen kleiner. Deels uit praktische overwegingen, maar voornamelijk gezien de invloed van digitale middelen op
de concentratie en aandacht van leerlingen en studenten. Door in een groep van maximaal vijf jongeren het gesprek te
voeren was het mogelijk alle deelnemers actief mee te laten doen met het gesprek. Onderstaand is te zien hoeveel
leerlingen en studenten gesproken zijn per bijeenkomst:
a.

Persona 1: 7 leerlingen;

b.

Persona 2: 10 leerlingen;

c.

Persona 3: 9 leerlingen;

d.

Persona 4: 6 leerlingen;

e.

Persona 5: 10 leerlingen;

f.

Persona 6: 3 mbo-1 studenten en 6 mbo-2 studenten.

Zowel de digitale als de fysieke bijeenkomsten kennen dezelfde opbouw en werkvorm. De bijeenkomst startte met de
werkvorm ‘over de streep’ waarin we prikkelende stellingen aan de kinderen en jongeren hebben voorgelegd, die raken
aan de jongerenreis van deze specifieke groepen. Vervolgens hebben wij in een gestructureerd groepsgesprek,
geschoeid op de leest van de klantreismethodiek, stilgestaan bij de verschillende onderdelen van de reis door het
onderwijs. De methodiek klantreizen hielp ons om goed zicht te krijgen op de leefwereld van de leerlingen. De klantreis
is een proces dat van A tot Z wordt bekeken vanuit het perspectief van de ontvangende partij. In dit geval de reis die het
kind of de jongere doorloopt ten aanzien van zijn of haar onderwijsloopbaan (zie paragraaf 4.1). Hierbij staat de
(in)directe interactie van de leerling met de factoren die de onderwijsloopbaan beïnvloeden én zijn of haar beleving
daarbij centraal. Hierin hebben we expliciet aandacht gehad voor:
a.

De belangrijke beïnvloedingsfiguren en -factoren;

b.

Een overzicht van de bepalende momenten in de schoolloopbaan;

c.

De expliciete wensen en behoeften.

De klantreis levert naast inzicht in de ervaringen en beleving van de jongeren ook concrete verbetersuggesties op.
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3 De kwantitatieve benadering van
persona’s
3.1

Het dashboard als vertrekpunt
Binnen het dashboard hebben wij per sector (bo, vo en mbo) een analysepagina gemaakt, waarmee wij de effecten van
de school- en gemeentekenmerken op de geselecteerde indicatoren inzichtelijk kunnen maken. Het dashboard leende
zich uitstekend voor vragen als: “Wat gebeurt er met het aandeel leerlingen met een havo/vwo-advies wanneer we kleine
basisscholen selecteren? En wat gebeurt er met datzelfde aandeel wanneer we kleine scholen binnen niet-stedelijke
gemeenten selecteren?”

Door vanuit specifieke indicatoren per sector te redeneren, is in een oogopslag duidelijk welk kenmerk het meest effect
op die indicator heeft. In het voorbeeld van het aandeel havo/vwo-adviezen binnen het basisonderwijs, is bijvoorbeeld te
zien dat dit percentage 11% hoger is bij basisscholen met een laag aandeel gewichtenleerlingen3: bijna 56% vergeleken
met het landelijk gemiddelde van ruim 45% (figuur 1, met oranje gemarkeerd). Dat wil zeggen, op scholen met weinig
leerlingen waarvan (een van de) ouders laagopgeleid zijn, is het aantal leerlingen met een havo/vwo-advies aanzienlijk
hoger. Dit effect is nog beter te zien wanneer dit percentage vergeleken wordt met scholen met een hoog aandeel
gewichtenleerlingen; daar ligt het percentage havo/vwo-advies op 33%.

Figuur 1. Screenshot van het dashboard met de focus op aandeel leerlingen met een havo/vwo-advies
Voor dit onderzoek waren wij op zoek naar combinaties van factoren die invloed hebben op de schoolloopbaan van
leerlingen. Het dashboard maakt het mogelijk om te kijken welke kenmerken een versterkend of verzwakkend effect
hebben, wanneer een ander kenmerk is geselecteerd. Om in hetzelfde voorbeeld van havo/vwo-advies te blijven: welke
kenmerken springen er nog meer uit, in combinatie met scholen met een laag aandeel gewichtenleerlingen? De resultaten
ziet u in figuur 2. Te zien is dat scholen in zeer sterk stedelijke gemeenten het aandeel havo/vwo-advies verder verhoogd
naar bijna 69%. Wanneer we die twee combinaties van factoren selecteren (figuur 3), blijven er 232 scholen over binnen
17 gemeenten, voornamelijk in de randstad. Deze scholen hebben 89.000 leerlingen. Deze kenmerken hebben ook effect
op het aandeel leerlingen waarvan de eindtoets hoger uitviel dan het initiële advies: dit percentage is 22% voor de selectie,
ten opzichte van 42,5% landelijk.

3

Gewichtenleerlingen: leerlingen met laagopgeleide ouders
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Figuur 2. Screenshot van het dashboard met de focus op aandeel leerlingen met een havo/vwo-advies, waarbij scholen
met een laag aandeel gewichtenleerlingen geselecteerd zijn

Figuur 3. Screenshot van het dashboard met de focus op aandeel leerlingen met een havo/vwo-advies, waarbij scholen
met een laag aandeel gewichtenleerlingen geselecteerd zijn binnen zeer sterk stedelijke gemeenten
Het hierboven genoemde voorbeeld is een van de vele dwarsdoorsnedes die zijn gemaakt over de data. Dezelfde
analysemethode is gebruikt voor het vo en het mbo. In gezamenlijke sessies met de Onderwijsraad zijn de (inhoudelijk)
meest relevante combinaties van factoren geselecteerd en zijn de eerste persona’s bepaald. Hierbij is ook steeds gekeken
naar de hoeveelheid scholen dat overbleef binnen de persona’s en het aantal leerlingen dat er in totaal op die scholen
zat.
Het streven hierbij was om zes persona’s te selecteren, die elk een omvangrijke groep leerlingen betreft, en gezamenlijk
de diversiteit en spreiding in het onderwijs laat zien. De zes persona’s staan voor zes combinaties van factoren die elk
relatief vaak voorkomen, en geven als geheel zicht op ervaringen en belevingen van leerlingen uit verschillende regio’s,
onderwijssectoren en leeftijden.
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De eerste selectie van persona’s is in een werksessie met de Onderwijsraad nader besproken. Naar aanleiding van deze
sessie is de selectie van scholen voor voortgezet onderwijs aangepast. Door naar andere combinaties van factoren te
kijken, is gezorgd voor een meer diverse afspiegeling van schooltypen in het voortgezet onderwijs.

3.2

De selectie van de zes (inhoudelijk) meest relevante persona’s
Bovenstaand proces heeft geleid tot zes persona’s, welke verdeeld zijn over de sectoren bo, vo en mbo. Hieronder
beschrijven we op basis van welke kenmerken de persona’s geselecteerd zijn en wat het effect van indiciatoren daarop
is. We sluiten de beschrijving van elke persona af met de keuze voor de te spreken leerlingen of jongeren voor de
kwalitatieve duiding.
a.

Persona 1 | Basisonderwijs
Scholen waarbij de eindtoets van leerlingen vaak hoger uitvalt dan het voorlopige schooladvies, maar waar
de schooladviezen zelden naar boven worden bijgesteld. Scholen met een relatief laag percentage
leerlingen die havo/vwo-advies krijgt.
-

Scholen met veel leerlingen met laagopgeleide ouder(s);

-

Scholen met weinig leerlingen waar thuis Nederlands niet de eerste taal is;

-

Scholen binnen gemeenten met een laag aandeel eenouderhuishoudens.

We gaan in gesprek met leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond en met laagopgeleide
ouders;
b.

Persona 2 | Basisonderwijs
Scholen waarbij de eindtoets van leerlingen vaak hoger uitvalt dan het voorlopige schooladvies, en waarna
de schooladviezen ook vaak naar boven worden bijgesteld. Scholen met een relatief laag percentage
leerlingen dat havo/vwo-advies krijgt.
-

Scholen met veel leerlingen met laagopgeleide ouder(s);

-

Scholen met veel leerlingen waar thuis Nederlands niet de eerste taal is;

-

Scholen binnen zeer sterk stedelijke gemeenten.

We gaan in gesprek met leerlingen in groep 8 met een migratieachtergrond en met laagopgeleide ouders;
c.

Persona 3 | Voortgezet onderwijs - scholen die vmbo-(g)t, havo en vwo bieden
Dit schooltype komt het vaakst voor, heeft de grootste groep leerlingen en scoort nabij het algeheel
gemiddelde op de indicatoren:
-

Avo-scholen: scholen die zowel vmbo-(g)t, havo als vwo bieden;

-

Scholen met een mix van brugklastypen (zowel categorale als dakpan als brede brugklassen).

We gaan in gesprek met leerlingen op een school met vmbo-(g)t, havo en vwo, met een mix van
brugklastypen;
d.

Persona 4 | Voortgezet onderwijs - scholen die alle onderwijssoorten bieden
Scholen waar in de eerste twee leerjaren meerdere onderwijssoorten gecombineerd worden in een klas en
waar sprake is van een relatief hoog percentage leerlingen die opstromen:
-

Brede scholengemeenschappen: scholen die alle onderwijssoorten bieden (vmbo-b, vmbo-k,
vmbo-(g)t, havo en vwo);

-

Scholen met heterogene brugklassen: minimaal drie schoolsoorten bij elkaar in leerjaren 1 en 2.

We gaan in gesprek met leerlingen die zijn opgestroomd op een school die alle onderwijssoorten biedt.
e.

Persona 5 | Voortgezet onderwijs - scholen die maar één onderwijssoort bieden
Scholen waar leerlingen gelijk vanaf het eerste leerjaar in klassen zitten met één specifieke onderwijssoort.
-

Categorale scholen: scholen die alleen vmbo-(g)t, alleen havo, of alleen vwo bieden;

-

Scholen met homogene brugklassen: categorale klassen, met maar één onderwijssoort, in
leerjaren 1 en 2;

-

Scholen binnen (zeer) sterk stedelijke gemeenten.

We gaan in gesprek met leerlingen van een categoraal gymnasium.
f.

Persona 6 | mbo - roc’s
Roc’s waar sprake is van een relatief hoog percentage vroegtijdig schoolverlaters:
-

Roc’s;
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-

Instellingen binnen gemeenten met een hoog aandeel laagopgeleide moeders;

-

Instellingen binnen zeer sterk stedelijke gemeenten.

We gaan in gesprek met mbo-1 en mbo-2 studenten op een roc.
In bijlage A zijn screenshots van de presentatie opgenomen, waarin de definitieve selectie van de persona’s
gecommuniceerd zijn. In hoofdstuk 4 is beschreven hoe wij vanuit kwantitatieve benadering van de persona’s, tot
kwalitatieve duiding zijn gekomen.
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4 De kwalitatieve benadering van
persona’s
4.1

Introductie van de zes persona’s
In dit hoofdstuk beschrijven we de zes persona’s aan de hand van de onderwijsloopbaan. In onderstaande tijdlijn zijn de
persona’s geplot op de plek waar zij zich op het moment bevinden in hun onderwijsloopbaan.

Figuur 4. De persona’s geplot op de onderwijsloopbaan

4.2

4.2.1

Leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond en laagopgeleide ouders

De deelnemers
Wensdoelgroep
Leerlingen in dit persona hebben aan kenmerken met elkaar gemeen dat zij:
a.

Op een school zitten met veel laagopgeleide ouder(s);

b.

Op een school zitten met weinig leerlingen waar thuis Nederlands niet de eerste taal is;

c.

Op een school zitten binnen gemeenten met een laag aandeel eenouderhuishoudens.

Voor dit persona geldt dat de eindtoets (in het geval van de deelnemende leerlingen de Cito-toets) hoger uitvalt dan het
(voorlopig) advies dat de school de leerlingen gegeven heeft. Desalniettemin wordt dit advies meestal niet bijgesteld.

De deelnemers
De deelnemende leerlingen zitten op een school met bovenstaande kenmerken. Aangezien deze leerlingen in januari
hun voorlopig advies krijgen is op het moment van dit onderzoek nog niet duidelijk op welk advies de school
voorsorteert. Ook zijn er nog geen Cito-scores en is er dus nog geen sprake van eventuele bijstelling.

De bijeenkomst met deze leerlingen vond digitaal plaats in twee groepen, een groep van drie en een groep van vier
leerlingen. Uit de bijeenkomst sprak een eenduidig beeld. Waar de ervaringen en bevindingen van de leerlingen
uiteenliepen hebben wij dit geëxpliciteerd.
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4.2.2

Visuele weergave bevindingen

4.2.3

Belangrijke beïnvloedingsfiguren
Ouders vinden je best doen goed genoeg
De deelnemende leerlingen gaven allen aan dat zij ouders hebben die betrokken zijn op hun schoolresultaten. De
leerlingen bespreken hun cijfers en hun rapport met hun ouders en hun ouders sturen bij waar nodig. Bijsturing vindt
plaats door de grootte van de beloning voor het rapport af te laten hangen van de cijfers, of door te ondersteunen bij
huiswerk. De ondersteuning bij huiswerk vindt plaats door middel van het overhoren van het te leren materiaal, moeilijke
stof nog eens uit te leggen of door samen een planning te maken. Naast ouders ondersteunen ook broers en zussen de
leerlingen in hun schoolloopbaan. Zij helpen bij het maken van huiswerk of leggen een moeilijk thema nog een keer uit.

“Mijn ouders kijken het rapport altijd even door. Als ik het
goed heb gedaan vinden ze het wel best. Vanaf een 7 of
een 6 is het goed. Een 5 vinden ze niet zo prettig.”

“Mijn ouders willen het er altijd over hebben hoe ik het
beter kan doen. Ook bij repetities. Ze helpen me dan door
te vragen of ze me mogen overhoren.”

Het merendeel van de deelnemende leerlingen gaf aan dat ouders aangeven dat ze tevreden zijn wanneer de leerlingen
hun best doen. Daarmee redeneren zij vanuit de jongere en niet vanuit een gewenst niveau voor de jongere. De
leerlingen gaven zelf aan dat zij een goed rapport belangrijk vinden, omdat dit meer kansen biedt voor een goede en
leuke baan. Ook hierin redeneren zij vanuit eigen mogelijkheden en interesses en niet vanuit een streefniveau, en lijken
daarmee hun ouders te volgen.
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“Als je het slecht gedaan hebt, is dat niet leuk. Want een
goed rapport is belangrijk. Als je een lager niveau doet
kan je minder banen doen.”

Ouders zijn leidend in schoolkeuze
De deelnemende leerlingen geven aan dat ouders hen helpen bij het kiezen van een school. Hierin spelen vaak
pragmatische argumenten, zoals de nabijheid van de school of het volgen van broers en zussen zodat ouders niet met
verschillende scholen hoeven af te stemmen.

De leerlingen kiezen, los van vrienden en vriendinnen, een school
De deelnemende leerlingen geven aan dat de keuzes die vriendjes en vriendinnetjes maken los staan van hun keuze
voor een school. De wensen en beelden van ouders en de eerdere keuzes van broers en zussen zijn daarin leidend.
Tegelijk erkennen de leerlingen dat het de keuze eenvoudiger zou maken als hun vriendjes en vriendinnetjes voor
dezelfde school zouden kiezen.

“Ik wil graag naar Hoevelaken of Uddel. In Hoevelaken zit
mijn broer en die doet daar iets met techniek. Het is daar
heel groot en je kan heel veel techniek-opleidingen doen.
En naar Uddel gaan klasgenoten toe. Als mijn vrienden
ook naar Hoevelaken zouden gaan zou dat wel heel
makkelijk zijn.”

De leerlingen vertrouwen op de inschatting van hun leraar
Een aantal leerlingen geeft expliciet aan dat zij het fijn vinden dat de leraar uiteindelijk het advies geeft voor het te
volgen niveau na de basisschool. Zij vertrouwen de leraar in zijn of haar advies.

4.2.4

Bepalende momenten
De eindtoets is een belangrijke peilstok
De leerlingen ervaren de eindtoets als een belangrijke momentopname. Ze ervaren dat er veel van deze toets afhangt
en dat ze met de toets invloed hebben op het niveau dat zij na de basisschool gaan volgen. De leerlingen geven aan
dat ze deze zwaarte van de toets ervaren en het dan ook best spannend vinden.

“Ik vind het spannend dat ik bij sommige vragen in de
knoop kan lopen. Soms kom je niet uit een vraag en dan
kom je niet verder.”

Desalniettemin vertrouwen ze erop dat de eindtoets aansluit bij hun mogelijkheden en dat het een goede weergave gaat
zijn van hun kwaliteiten.

4.2.5

Wensen en behoeften
Een eigen plek om te concentreren
De leerlingen geven aan dat zij gebaat zijn bij een rustige plek om huiswerk te maken. Over het algemeen is dit hun
eigen kamer. Wanneer hun eigen kamer niet toereikend is (doordat de kamer naar eigen zeggen te klein is, of doordat
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de kamer gedeeld wordt) maken de leerlingen hun huiswerk in de woonkamer. De leerlingen erkennen dat dit niet de
meest ideale plek is omdat in deze gemeenschappelijke ruimte meer rumoer van bijvoorbeeld (kleinere) broers en
zussen is. Wanneer er te veel afleiding is leren zij evengoed weer op hun kamer, of stellen zij hun huiswerk uit tot een
rustiger moment.

“Ik maak mijn huiswerk meestal op mijn kamer. Lekker op
mijn bed liggen. En soms in de woonkamer aan de
eettafel. Soms zijn er dan wel broertjes die langsrennen
en me afleiden en dan ga ik naar mijn kamer.”

Extra ondersteuning vanuit school
Drie leerlingen gaven aan dat de school hen geholpen heeft met lezen. De school signaleerde deze
ondersteuningsbehoefte en in overleg met ouders werd er extra bijles gegeven. De leerlingen ervoeren dit als helpend.
De extra ondersteuning gaf hen zelfvertrouwen in hun eigen leesvaardigheden.

4.2.6

Overig niet persona gerelateerd
Onderwijs via de laptop
Een van de deelnemende leerlingen gaf aan dat zij graag meer les zou krijgen via de laptop. Haar school biedt het
onderwijs nu met name via boeken aan en (slechts) twee uur per week via de laptop. Zij heeft het idee dat zij later,
zowel in haar verder onderwijsloopbaan als tijdens haar werk, veel gebruik zal maken van de laptop. Ze zou daarom
graag nu al meer gebruikmaken van de laptop, zodat ze nu al vaardigheden opbouwt waar ze later wat aan heeft.
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4.3

4.3.1

Leerlingen in groep 8 met een migratieachtergrond en laagopgeleide ouders

De deelnemers
Wensdoelgroep
Leerlingen in dit persona hebben aan kernmerken met elkaar gemeen dat zij:
a.

Op een school met veel leerlingen met laagopgeleide ouder(s);

b.

Op een school zitten met veel leerlingen waar thuis Nederlands niet de eerste taal is;

c.

Op een school zitten binnen zeer sterk stedelijke gemeenten.

Voor dit persona geldt dat de eindtoets (in het geval van de deelnemende leerlingen de Cito-toets) hoger uitvalt dan het
(voorlopig) advies dat de school de leerlingen gegeven heeft. Het advies wordt daarom op basis van de eindtoets
relatief vaak bijgesteld.

De deelnemers
De deelnemende leerlingen zitten op een school met bovenstaande kenmerken. De leerlingen hebben een voorlopig
advies ontvangen, maar hebben de Cito-toets nog niet gemaakt. Er is dus nog geen sprake van eventuele bijstelling.

De bijeenkomst met deze leerlingen vond fysiek plaats in de aula van de school. In totaal hebben er tien leerlingen
deelgenomen. Uit de bijeenkomst sprak een eenduidig beeld. Waar de ervaringen en bevindingen van de leerlingen
uiteen liepen we hebben wij dit geëxpliciteerd.

4.3.2

Visuele weergave bevindingen

4.3.3

Belangrijke beïnvloedingsfiguren
Ouders sturen op het hoogst haalbare
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Ouders zijn een belangrijke beïnvloedingsfiguur voor de leerlingen binnen dit persona. De leerlingen gaven aan dat
ouders sterk sturen op goede schoolresultaten. De leerlingen geven op verschillende manieren aan dat ouders goede
schoolresultaten belangrijk vinden, omdat zij graag willen dat hun kind op een zo hoog als mogelijk schoolniveau kan
instromen in het voortgezet onderwijs. Een van de leerlingen geeft bijvoorbeeld aan dat ouders minimaal verwachten
dat zij naar de havo gaat na de basisschool. Een andere leerling geeft aan dat haar ouders blij zijn met goede cijfers en
dit belonen met geld. Maar ze kunnen ook boos worden wanneer de cijfers niet goed genoeg zijn. Dan mag ze haar
vrienden niet zien. Hieruit lijkt het beeld te spreken dat ouders zo sturen op betere mogelijkheden en daarmee een
betere toekomst voor hun leerlingen, dan dat zijzelf gehad hebben.

“Mijn ouders vinden het rapport heel belangrijk. Een goed
rapport betekent een goed bedrijf en dus goed geld!”

De leerlingen geven aan dat zij school zelf ook belangrijk vinden. Zo volgen drie van de tien leerlingen vrijwillig extra
bijles. Tegelijk geven de leerlingen ook blijk dat zij het niet zo belangrijk vinden als hun ouders.

“Ik praat niet altijd met mijn ouders over mijn rapport.
Omdat ze anders gaan zeggen dat ik meer moet gaan
werken. Ik vind het zo wel goed, en dan zeggen ze dat ik
even niet met de iPad mag.”

Ouders sturen op de schoolkeuze
Volgens de leerlingen hebben ouders ook een expliciete mening in het kiezen van de school. De leerlingen geven aan
dat hun ouders graag zien dat zij naar scholen gaan die goed aangeschreven staan. De leerlingen geven aan dat een
goed aangeschreven school in ieder geval ook havo en/of vwo aanbiedt.

Broers en zussen helpen ook met school
Sommige leerlingen geven aan dat hun ouders om diverse redenen niet in staat zijn om hun leerlingen te ondersteunen
op school, bijvoorbeeld bij het maken van huiswerk. Redenen hiervoor zijn dat zij zelf dit onderwijs niet hebben genoten
en de stof niet volledig machtig zijn of dat zij de Nederlandse taal niet machtig zijn. In deze specifieke gevallen spelen
de broers en zussen een belangrijke rol. Zo voeren zij gesprekken met de leerlingen over hun rapport of helpen zij de
leerlingen met het maken van huiswerk. Bovendien helpen zij hen om geconcentreerd te werken, bijvoorbeeld door
laptop, telefoon en andere afleiding even weg te leggen.

“Mijn ouders kunnen niet zo goed Nederlands dus ik praat
met mijn zus over het rapport. Mijn zus helpt mij als ik
geen huiswerk maak. Ze doet dan mijn laptop en telefoon
weg.”

Leraren signaleren actief
De leerlingen geven aan dat leerkrachten opmerken wanneer een kind een leerachterstand heeft in een specifiek vak.
Leerlingen krijgen dan de mogelijkheid om na schooltijd in een klein groepje onder intensieve begeleiding te oefenen.
Zoals eerder aangegeven geven de leerlingen aan dat zij blij zijn met deze bijles.
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“Als je niet wilt dan hoeft het niet. Ik wil het zelf. Ik doe
rekenen. Ik zit met drie kinderen in de bijles.”

De keuze van vrienden is irrelevant
De leerlingen geven aan dat zij de keuze voor een school niet laten afhangen van wat vrienden doen. Ze geven aan dat
zij hun eigen ontwikkeling, en daarin het hoogst haalbare halen, het belangrijkste is. Daarin willen ze zich niet laten
afleiden door de keuze van vriendjes en vriendinnetjes. Deze opvatting lijkt ingegeven door de sterke beïnvloeding van
ouders.

“Het is mijn leven. Ik ga alleen dood. Ik maak keuzes voor
mijzelf.”

4.3.4

Bepalende momenten
Het voorlopig advies maakt veel los
Eind vorig jaar hebben de leerlingen op deze basisschool het voorlopig advies gekregen. Uit de reacties van de
leerlingen blijkt dat er thuis veel gewicht wordt gehangen aan dit advies. De leerlingen geven aan dat ze het moment dat
ze het voorlopig advies hoorden erg spannend vonden. Ook geeft het merendeel van de leerlingen aan dat zij niet blij
zijn met het voorlopig advies. Zo geeft de helft van de leerlingen aan dat zij vmbo-advies hebben gekregen, terwijl ze
graag naar de havo willen.

“Ik moest huilen toen ik het advies hoorde. Ik ben er niet
blij mee. Ik wil naar havo.”

De eindtoets is een kans
In het licht van hun ouders die sturen op het hoogst haalbare, krijgt de eindtoets veel zwaarte voor de leerlingen. Ze
realiseren zich dat dit hun finale kans is om te laten zien wat ze waard zijn. Ze willen dan ook allemaal hoger scoren dan
dat geadviseerd is in het voorlopig advies. De leerlingen ervaren de eindtoets echter expliciet als een kans en niet als
een risico. Ze zien er dan ook niet tegenop.

4.3.5

Wensen en behoeften
Een eigen plek om te concentreren
De meeste deelnemende leerlingen maken hun huiswerk in afzondering. De rest van het gezin probeert hier bewust
rekening mee te houden (soms op last van de ouders). Zo wordt de wifi uitgezet, zodat het kind zich niet laat afleiden.
Ouders, broers en zussen helpen de leerlingen om motivatie op te brengen, bijvoorbeeld door computertijd te beloven
wanneer het huiswerk af is. Een van de leerlingen geeft aan dat hij thuis geen fijne plek heeft om te werken. Hij maakt
daarom zijn huiswerk na schooltijd bij de juf in het lokaal, zodat hij zich evengoed kan concentreren.

Extra ondersteuning vanuit school
Drie leerlingen gaven aan dat zij bijles krijgen van school en dat zij hier blij mee zijn. Ze zijn blij met de extra aandacht
voor de vakken waar zij moeite mee hebben.

4.3.6

Overig niet persona gerelateerd
In deze bijeenkomst zijn geen onderwerpen naar voren gekomen die niet aan de persona te relateren zijn.
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4.4

4.4.1

Leerlingen op een school met vmbo-(g)t, havo en vwo en een mix van brugklastypen

De deelnemers
Wensdoelgroep
Leerlingen in dit persona hebben aan kernmerken met elkaar gemeen dat zij:
a.

Op een avo-school zitten: scholen die zowel vmbo-(g)t, havo als vwo bieden;

b.

Op een school zitten met een mix van brugklastypen (zowel categorale als dakpan als brede brugklassen).

Bovenstaand schooltype komt het vaakst voor, heeft de grootste groep leerlingen en scoort nabij het algeheel
gemiddelde op de indicatoren. Met het spreken van deze doelgroep hopen we dan ook de ‘gemiddelde leerling’ te
spreken.

De deelnemers
De deelnemende leerlingen zitten op een school met bovenstaande kenmerken. De leerlingen zaten in een brede
brugklas waar zowel vmbo-(g)t, havo als vwo in dezelfde klas zaten. In de tweede klas konden zij kiezen voor vmbog(t)/havo of havo/vwo. De leerlingen zitten nu in havo-3.

De bijeenkomst met deze leerlingen vond digitaal plaats in twee groepen, een groep van vijf en een groep van vier
leerlingen. Uit de bijeenkomst sprak een eenduidig beeld. Waar de ervaringen en bevindingen van de leerlingen
uiteenliepen hebben wij dit geëxpliciteerd.

4.4.2

Visuele weergave bevindingen

4.4.3

Belangrijke beïnvloedingsfactoren
Ouders stimuleren hun kinderen om te doen wat ze leuk vinden
De leerlingen geven aan dat hun ouders betrokken zijn op hun schoolresultaten. Zo spreken de ouders met hen over
hun rapport en helpen ze door te overhoren. De leerlingen geven aan dat ouders het belangrijk vinden dat zij doen wat
ze leuk vinden of dat waar ze goed in zijn. De leerlingen maken die overtuiging ook eigen: het merendeel van de
leerlingen vindt doen wat je leuk vindt of waar je goed in bent belangrijker dan het hoogst haalbare proberen te
bereiken.
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“Je kan wel altijd het moeilijkste van het moeilijkste doen
en dan later ziek betaald worden, maar je moet doen wat
je leuk vindt en daar energie in vinden.”

In hun schoolkeuze hebben de leerlingen deze overtuiging ook toegepast: de leerlingen geven aan dat ze de school
gekozen hebben omdat de sfeer goed is.

“Op de open dag had ik het gevoel dat je op deze school
jezelf kunt zijn. Plus deze school staat bekend om zijn
creativiteit. Dat past goed bij mij.”

Sommige ouders sturen op de resultaten van specifieke vakken door middel van belonen (cadeaus of een financiële
bijdrage) en/of straffen (bijvoorbeeld een afgebakende periode geen vrienden mogen ontmoeten). De leerlingen geven
aan dat ouders dit doen om te voorkomen dat leerlingen kansen voor de toekomst laten liggen. Ouders verwachten dat
dit niveau bij hun kind past en later deuren opent voor de dingen die zij leuk vinden.

“Van het begin af aan hebben mijn ouders en ik
afgesproken: je gaat het zelf doen. Als het slechter gaat
gaan we je aansturen. Als ik een onvoldoende haal
vragen ze wel waarom, maar ze worden niet boos. Ik
moet wel mijn best doen.”

Ouders en broers en zussen zijn voorbeeldfiguren
Ongeveer de helft van de leerlingen gaf aan dat zij het beroep van ouders en/of de school- en studiekeuze van een
broer of zus expliciet mee laten wegen in hun eigen afwegingen. Zo zijn de meeste leerlingen met oudere broers of
zussen naar dezelfde school gegaan als zij. Zij zijn daarmee belangrijke voorbeeldfiguren in de keuze van school en
waarschijnlijk studie en beroep.

Mijn zus zit ook op deze school. Het voelt fijn dat zij hier
ook zit.

Type onderwijs en identiteit van de school helpt leerlingen in de oriëntatie
Alle deelnemende leerlingen hebben in hun eerste jaar in een vmbo-(g)t/havo/vwo-klas gezeten. In hun tweede jaar
hebben ze ofwel in een vmbo-(g)t/havo- of een havo/vwo-klas gezeten. De leerlingen vinden het unaniem fijn dat ze op
een school zitten die hen de mogelijkheid biedt om breed te oriënteren op verschillende niveaus. De leerlingen geven
aan dat zij dankzij deze vorm van onderwijs een goed beeld hebben gekregen bij de verschillende niveaus en het
onderwijs daarbinnen. Op de vraag of ze nog van niveau willen wisselen geven ze aan dat ze zowel de vmbo-(g)t als
het vwo interessant vinden en de voordelen ervan inzien, maar dat ze desalniettemin op de havo op de juiste plek
zitten.
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Zoals eerder beschreven geven de leerlingen aan dat zij de identiteit van de school een belangrijke afweging vinden in
de schoolkeuze. De school moet namelijk passen bij wie zij zijn, wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Hieruit
spreekt het beeld dat een duidelijke identiteit van de school leerlingen helpt om een goede keuze te maken.

De leerlingen kiezen, los van vrienden en vriendinnen, een middelbare school
Zoals aangegeven zijn er twee belangrijke beïnvloedende factoren op de schoolkeuze: leerlingen willen doen wat ze
leuk vinden en bij hen past en leerlingen volgen (al dan niet ingegeven door ouders) oudere broers en zussen in de
schoolkeuze. De factor vrienden lijkt niet mee te spelen. De leerlingen geven aan dat de schoolkeuze raakt aan hun
eigen ontwikkeling en daarmee moet het ook een eigen keuze zijn.

“Het gaat om mijn ontwikkeling. Ik kies een school voor
mezelf, want ik moet het leuk vinden.”

4.4.4

Bepalende momenten
Overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot
De leerlingen geven aan dat zij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs als intens hebben
ervaren. Los van de emotionele overgang (van de oudste naar de jongste van de school) merkten zij dat er
vaardigheden van hen werden gevraagd waar zij zich onvoldoende op voorbereid voelden. Dit leidt ertoe dat de eerste
maanden spannend zijn en leerlingen het gevoel hebben dat er veel van ze gevraagd wordt.

“Groep 8 was feest, je deed niks en in de eerste klas moet
je keihard werken. Hier zou ik best wel hulp bij gehad
willen hebben.”

In het kiezen van vakken en profiel houden de leerlingen rekening met de toekomst
De leerlingen geven aan dat zij dit jaar specifieke vakken konden kiezen. Bovendien zullen zij aan het einde van het jaar
een profielkeuze maken. De leerlingen geven aan dat zij zowel in de keuze van vakken als in de profielkeuze rekening
houden met baanmogelijkheden. Sommige leerlingen kiezen daarom bewust een breed profiel, zodat zij de keuze in
vervolgopleidingen groot houden. Andere leerlingen sorteren al specifiek voor op een specifieke opleiding in de keuze
van vakken en profiel.

Ik wil graag naar de hotelschool. Ik ga dus sowieso
talen kiezen. Het liefst Frans en Duits. En als dat niet
kan alleen Duits.

4.4.5

Wensen en behoeften
Goede voorbereiding op de overgang van basisonderwijs naar voorgezet onderwijs en de overgang van ondernaar bovenbouw
Zoals aangegeven ervaren de leerlingen de overgang als groot. Concreet zouden zij graag meer handvatten krijgen
voor het goed plannen van al het huiswerk en hoe je effectief (grote hoeveelheden stof) kunt leren. Bovendien hebben
ze zo goed als allemaal weinig ondersteuning van de basisschool ervaren bij de keuze voor een middelbare school. De
leerlingen verwachten een vergelijkbare overgang wanneer zij van de onder- naar de bovenbouw gaan. Op dat moment
krijgen de leerlingen toetsweken en daarmee piekbelasting. Ze willen graag goede ondersteuning om de
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voorbereidingen goed weg te zetten in de tijd en goed te prioriteren. Bovendien moeten ze dan naar eigen zeggen veel
meer zelf uitzoeken. Nu wordt hen dat nog duidelijk uitgelegd.

“Ik zie best wel op tegen de toetsweken. Dan wordt het
een week vol stress, terwijl je het toch ook verdeeld kan
doen?”

Begeleiding gewenst in profiel- en latere studiekeuze
De leerlingen geven aan dat zij het belang van de profielkeuze ervaren. Het kiezen van een profiel opent en sluit deuren
voor toekomstige studies en daarmee banen. Zij willen hier dan ook graag goed in begeleid worden. Onderdeel hiervan
is inzichtelijk maken welke toekomstmogelijkheden je behoudt of verliest met een profielkeuze.

4.4.6

Overig niet persona gerelateerd
In deze bijeenkomst zijn geen onderwerpen naar voren gekomen die niet aan de persona te relateren zijn.
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4.5

4.5.1

Leerlingen die zijn opgestroomd op een school die alle onderwijssoorten biedt

De deelnemers
Wensdoelgroep
Jongeren in dit persona hebben aan kernmerken met elkaar gemeen dat zij:
a.

Op een brede scholengemeenschap zitten. Brede scholengemeenschappen bieden alle onderwijssoorten: vmbo
basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b), vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k), vmbo (gemengd)
theoretische leerweg, havo en vwo;

b.

Op een school zitten met heterogene brugklassen. Heterogene brugklassen kennen een combinatie van drie of
meer onderwijssoorten, bijvoorbeeld alle leerwegen van het vmbo of vmbo theoretische leerweg in combinatie
met havo en vwo. Heterogene brugklassen hebben een duur van een, twee of drie jaar;

Voor dit persona geldt dat de jongeren in het vierde leerjaar van de middelbare school zijn opgestroomd ten opzichte
van het advies of de brugklas.

De deelnemers
De deelnemende jongeren aan deze bijeenkomt voldeden aan bovenstaande kenmerken. De jongeren bevinden zich op
het moment van de bijeenkomst in havo-4 en zijn allen opgestroomd ten opzichte van het advies of de brugklas. Vanuit
praktische overwegingen is de keuze voor havo-4 leerlingen tot stand gekomen. Zo vonden wij een decaan bovenbouw
havo/vwo bereid om jongeren voor een bijeenkomst te werven.

De bijeenkomst met deze jongeren vond digitaal plaats in twee groepen van drie leerlingen. Uit de bijeenkomst sprak
overwegend een eenduidig beeld. Waar de ervaringen en bevindingen van de jongeren uiteenliepen hebben wij dit
geëxpliciteerd.

4.5.2

Visuele weergave bevindingen

4.5.3

Belangrijke beïnvloedingsfiguren
Leraar groep 8 heeft doorslaggevende rol in niveaukeuze
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Volgens de deelnemende jongeren is het advies van de leraar in groep 8 doorslaggevend in de niveaukeuze voor de
middelbare school. Een aantal jongeren geeft aan dat de leraar in groep 8 ondanks een hogere score op de eindtoets
het lagere advies niet bijstelde.

“Op de eindtoets scoorde ik havo/vwo, maar mijn juf bleef
bij een vmbo-advies. Daar was ik het niet mee eens want
mijn eindtoets gaf aan dat ik meer aankon en dat vond ik
zelf ook.”

Specifieke mentor of docent die in de jongere gelooft
De meerderheid van de deelnemende jongeren noemt een mentor of docent op de middelbare school als belangrijk
figuur voor het opstromen. Vaak heeft een specifiek persoon een onvergetelijk verschil voor deze jongeren gemaakt.
Bijvoorbeeld door de jongere te wijzen op zijn of haar eigen kwaliteiten, te ondersteunen bij de persoonlijke ontwikkeling
of de kans te bieden lesmateriaal op een hoger niveau uit te proberen. De jongeren voelen zich gesteund doordat ze
weten dat die ene persoon potentie in hen ziet en een lans voor ze wil breken.

“Van mijn docent Nederlands mocht ik in vmbo-2 opgaven
maken uit het havo-boek. Zij heeft mij geholpen om te
doen wat ik feitelijk kan.”

Ouders zijn betrokken bij onderwijsloopbaan van de jongere en soms bepalend voor opstromen
Alle deelnemende jongeren geven aan dat ouders betrokken zijn bij hun onderwijsloopbaan. Deze betrokkenheid
varieert van het motiveren om huiswerk te maken, het overhoren van woorden voor een proefwerk, het regelen van
bijles tot het meedenken bij het maken van een keuze voor een middelbare school. De helft van de deelnemende
jongeren geeft aan dat ouders een belangrijke rol hebben gespeeld in het opstromen. De ervaren ondersteuning en
motivatie van ouders zit voor jongeren voornamelijk in de gesprekken die zij voeren over de stappen die nodig zijn om
op te stromen. Jongeren met ouders die hoog opgeleid zijn geven aan dat dit geen directe drijfveer is om op te stromen
of hetzelfde niveau te willen bereiken. Wel vinden de jongeren het belangrijk om hun ouders trots te maken, maar dat is
ongeacht het opleidingsniveau van ouders.

“Ik wil mijn ouders trots maken. Mijn ouders zijn vanuit
een ander land gekomen omdat ze een betere toekomst
wilden. En ik wil ze iets teruggeven.”

4.5.4

Belangrijke momenten
Spannende overgang naar middelbare school
De overgang van de basisschool naar de middelbare school staat bij de deelnemende jongeren nog goed op het
netvlies gebrand. De jongeren kijken terug op een spannende periode waarin ze moeten wennen aan een nieuwe
school, nieuwe vrienden en een nieuw dagritme. Ondanks deze aangrijpende gebeurtenis geven alle jongeren aan al
snel hun draai gevonden te hebben en tevreden te zijn met de schoolkeuze. Volgens de jongeren is dit voornamelijk te
danken aan het feit dat ze zelf de keuze gemaakt hebben en zich niet hebben laten leiden door voorkeuren van ouders
of vrienden.
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“In groep 8 ben je de oudste en in de eerste klas weer de
jongste. Je moet ineens naar verschillende lokalen, je
hebt meerdere docenten en heel veel boeken. Ook het
huiswerk is anders. Als je het niet maakte werd er opeens
wél een deal van gemaakt.

Intensieve overgang van het tweede naar het derde leerjaar
Niet de overstap van de onder- naar de bovenbouw, maar de overgang van het tweede naar het derde leerjaar noemen
de jongeren als belangrijkste moment in hun onderwijsloopbaan. Tot het tweede leerjaar bevinden de deelnemende
jongeren zich in heterogene brugklassen. Jongeren krijgen les op eigen niveau, maar zitten nog in de klas met
leerlingen met verschillende schooladviezen. Met ingang van het derde leerjaar ontstaat er voor het eerst een
trechtering naar niveau. Jongeren geven aan het derde leerjaar als grootste uitdaging te hebben ervaren. Het is een
jaar met veel toetsen, een nieuwe klas en veel huiswerk. Bovendien is er nog geen profielkeuze gemaakt waardoor alle
vakken nog meetellen. De druk neemt in het vierde leerjaar af door de keuze van een profiel met voorkeursvakken.

“In het derde jaar sta je wat meer onder druk en wordt
gekeken of je op het juiste niveau zit. Je hebt dan nog
geen profiel dus je moet voor alle vakken nog een
voldoende staan. In de vierde heb je een profiel met
voorkeursvakken. Ik doe nu de vakken die ik leuk vind en
heb meer motivatie.”

4.5.5

Wensen en behoeften
Voorkeur voor heterogene brugklassen
Alle deelnemende jongeren zijn tevreden met de keuze voor een middelbare school met heterogene brugklassen.
Volgens de jongeren stimuleert dit type brugklas om elkaar onderling te helpen.

“Klasgenoten willen jou helpen en jij kan anderen helpen.
Een voorbeeld: ik werd geholpen met wiskunde door een
jongen met vwo-advies omdat ik er niets van snapte. In
Frans ben ik juist heel goed en hielp ik hem.”

Daarnaast ontstaan er volgens de jongeren door de mix in niveaus meer diverse ontmoetingen en krijgen ze een uniek
inkijkje in elkaars leven, normen en waarden.

“Klasgenoten gedragen zich heel anders. De slimmere
kinderen zijn bijvoorbeeld rustig. De kinderen op lagere
niveaus zijn druk en maken weleens een onbeschofte
opmerking. Het maakt je schooltijd ook gewoon heel leuk.”
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Het feit dat leerlingen op verschillende niveaus in dezelfde klas les krijgen leidt volgens de jongeren niet tot
verdeeldheid of ongelijkheid.

“Iedereen krijgt een algemene uitleg en de hogere
adviezen krijgen extra uitleg. Dat betekent niet dat er naar
elkaar gewezen wordt. Elk advies had een ander kleur
boek, maar het komt wel van dezelfde uitgever.”

Een laatste voordeel dat de jongeren noemen bij heterogene brugklassen is de mogelijkheid om een hoger niveau uit te
proberen. Het in de klas zitten met meerdere niveaus werkt drempelverlagend.

“Je kunt makkelijk kijken of een hoger niveau bij je past.
Dan neem je bijvoorbeeld een hoger niveau boek. Je kunt
ook een keer een havo-toets maken, ook al zit je op
vmbo. Eens kijken of je dat kan. Als je dan een 7 scoorde
kreeg je op vmbo een 8 omdat je een havo toets had
gedaan.”

4.5.6

Overig niet persona gerelateerd
Opstromen lastiger door corona
Een aantal deelnemende jongeren geeft aan dat opstromen het afgelopen jaar complexer werd door de uitbraak van
corona. Leraren wilden geen risico lopen doordat alles online ging. Bovendien maakten jongeren minder toetsen
waardoor er minder cijfers en beoordelingen waren op basis waarvan een leerling kon opstromen.
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4.6

4.6.1

Leerlingen op een categoraal gymnasium

De deelnemers
Wensdoelgroep
Jongeren in dit persona hebben aan kenmerken met elkaar gemeen dat zij:
a.

Op een categorale school zitten. Categorale scholen bieden slechts één onderwijssoort aan. Gymnasia of
scholen met alleen vwo, havo of vmbo-(g)t;

b.

Op een school zitten met homogene brugklassen: categorale klassen, met maar één onderwijssoort, in leerjaren
1 en 2;

c.

Op een school zitten binnen (zeer) sterk stedelijke gemeenten.

Voor dit persona geldt dat de jongeren in het vijfde leerjaar van de middelbare school zitten.

De deelnemers
De deelnemende jongeren aan deze bijeenkomt voldoen aan bovenstaande kenmerken en bevinden zich op het
moment van de bijeenkomst in gymnasium-5.

De bijeenkomst met deze jongeren vond fysiek plaats. In totaal hebben er tien leerlingen deelgenomen. Op enkele
thema’s sprak een eenduidig beeld, maar overwegend vonden de jongeren zich in twee uiteenlopende opvattingen.
Waar de ervaringen en bevindingen van de jongeren samenkwamen hebben wij dit geëxpliciteerd.

4.6.2

Visuele weergave bevindingen

4.6.3

Belangrijke beïnvloedingsfactoren
Broers en zussen als voorbeeldfiguren
Broers en zussen zijn belangrijke voorbeeldfiguren voor de deelnemende jongeren. Voornamelijk omdat zij hen
inspireren, voorgaan in het maken van keuzes, zoals het kiezen van een middelbare school of aansporen tot een
bepaalde houding en gedrag.

28

“‘Ik kan een voorbeeld nemen aan mijn broers omdat ik
zelf te veel stress.”

Prestatiegerichte versus minder prestatiegerichte ouders
Uit de verhalen van de deelnemende jongeren spreken prestatiegerichte en minder prestatiegerichte ouders. Jongeren
die vertellen over minder prestatiegerichte ouders geven aan geen prestatiedruk te ervaren. Zij zien hun ouders als een
steunpilaar die hen helpt op momenten dat ze moeite hebben met leren of een belangrijke beslissing moeten maken.
Anderzijds zijn er de prestatiegerichte ouders. Ouders die de schoolresultaten van hun kind belangrijk vinden en deze
vergelijken met de prestaties van zijn of haar broers en zussen of met de eigen prestaties van vroeger.

“‘Mijn schoolresultaten zijn niet de allerbeste, die van mijn
zusje zijn beter. Daarom ligt bij mij de druk om ook goede
cijfers te halen.”

Vrienden dragen bij aan plezier op school
De factor vrienden is voor de deelnemende jongeren van invloed op de mate waarin ze met plezier naar school gaan en
het maken van keuzes gedurende de schoolloopbaan. Zo geven bijna alle jongeren aan rekening gehouden te hebben
met hun vrienden bij het maken van de keuze voor een middelbare school. Voor een jongere die is blijven zitten was het
achterlaten van haar vrienden het moeilijkste component.

4.6.4

Belangrijke momenten
Te hoge druk op de eindtoets
Alle deelnemende jongeren zijn het erover eens dat de score op de eindtoets in groep 8 bepalend is voor school- en
niveaukeuze. Zo bepalend dat er volgens de jongeren een te hoge druk komt te liggen op de eindtoets. De jongeren
vinden het daarom goed dat het advies van de leraar naast de score op de eindtoets wordt gelegd. Doordat de leraar
een beeld heeft van de groei en ontwikkeling van de jongere door de jaren heen, hangt de niveaukeuze niet af van
slechts één momentopname. De jongeren staan bovendien achter de regel dat het advies van de leraar nooit naar
beneden bijgesteld kan worden na een lagere score op de eindtoets. Een aantal jongeren geeft aan het liefst te zouden
zien dat scholen geen minimale score op de eindtoets zouden eisen voor toelating.

“Het is goed dat de leraar naast de eindtoets een advies
geeft op basis van resultaten. Maar de leraar moet wel
verder kijken dan alleen groep 7 en 8. De keuze voor een
niveau gaat om je ontwikkeling en niet alleen om het
moment.”

Grote overgang van de basisschool naar de brugklas
De deelnemende jongeren geven aan de overgang van groep 8 naar de brugklas als een grote stap te ervaren. Groter
dan de overgang van de onder- naar de bovenbouw. Volgens de jongeren komt dit voornamelijk door de grotere
hoeveelheid aan huiswerk en de grote verscheidenheid aan vakken. De meeste jongeren geven aan veel ondersteuning
van ouders te hebben ontvangen in deze overgangsperiode of bijles te hebben gekregen. Volgens de jongeren zou het
helpen om op de basisschool al iets meer te wennen aan het zelfstandig leren.
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“Ik heb nooit echt leren leren omdat ik goede cijfers
haalde op de basisschool. En toen had ik op de
middelbare school ineens lage cijfers omdat ik niet wist
hoe ik moest leren.”

4.6.5

Wensen en behoeften
Binnen gymnasium in een fijne of te kleine bubbel
Een grote meerderheid van de deelnemende jongeren geeft aan tevreden te zijn met de keuze voor een categorale
school. Deze jongeren vinden het prettig op een school te zitten met leerlingen die, naar eigen zeggen, op hen lijken.
Zowel in kledingkeuze, als in gedrag en intelligentie. Volgens deze groep stimuleert deze gelijkenis binding tussen
leerlingen.

“De bubbel op het gymnasium is fijn. Ik kom als nerd
tussen de nerds.”

Twee deelnemende jongeren herkennen de bubbel van het gymnasium, maar ervaren deze als beperkend. Deze
jongeren geven aan de diversiteit te missen die ze bijvoorbeeld wel op de basisschool of bij hun sportvereniging
hebben. Diversiteit zowel in de zin van verscheidenheid in culturen als niveaus.

“Op school leer je samenwerken, maar je leert hier dan
weer niet om met andere niveaus te werken. Terwijl je dit
straks wel in je werk moet.”

Toetsen in de bovenbouw zijn te moeilijk
In het gesprek met de deelnemende jongeren komt het belang van het behalen van goede cijfers in de bovenbouw naar
voren. Volgens de deelnemende jongeren zijn deze cijfers bepalend voor het wel of niet toegelaten worden op de
vervolgopleiding. Dit komt expliciet naar voren omdat de toetsen in de bovenbouw volgens de jongeren te moeilijk
gemaakt worden. De jongeren geven als reden voor de complexiteit van de toetsen dat docenten hiermee willen
voorkomen dat ze het examen niet halen.

“Ik heb een technische studie in gedachten. Die zijn
moeilijk binnen te komen. Daar moet ik goede cijfers voor
halen. Dit levert extra druk.”

4.6.6

Overig niet persona gerelateerd
Achterstand door corona
Vanwege de coronamaatregelen hebben de deelnemende jongeren ongeveer een halfjaar digitaal les gekregen. Ze
geven aan dat het tempo hierdoor lager lag en er minder lessen gegeven werden.
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“Door corona hebben we bijna een halfjaar thuis
gestudeerd. Daardoor heb ik een achterstand gekregen,
die ben ik nu nog steeds aan het inlopen.”
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4.7

4.7.1

Mbo-1 en mbo-2 studenten op een roc

De deelnemers
Wensdoelgroep
Jongeren in dit persona hebben aan kernmerken met elkaar gemeen dat zij:
a.

Op een roc zitten;

b.

Op een instellingen zitten binnen gemeenten met een hoog aandeel laagopgeleide moeders;

c.

Op een instelling zitten binnen zeer sterk stedelijke gemeenten.

Voor dit persona geldt dat de studenten in mbo-1 of mbo-2 zitten.

De deelnemers
De school van de deelnemende jongeren aan deze bijeenkomt voldeed aan bovenstaande kenmerken. De jongeren
bevinden zich op het moment van de bijeenkomst in mbo-1 of mbo-2.

De bijeenkomst met de jongeren op mbo-1 vond digitaal plaats met drie studenten. De bijeenkomst met jongeren op
mbo-2 vond digitaal plaats in twee groepen van drie studenten. Uit de bijeenkomsten sprak overwegend een eenduidig
beeld. Waar de ervaringen en bevindingen van de jongeren uiteen liepen we hebben wij dit geëxpliciteerd.

4.7.2

Visuele weergave bevindingen

4.7.3

Belangrijke beïnvloedingsfiguren
Leraar groep 8 of familie bepalend voor keuze middelbare school
Bij de keuze voor een middelbare school geven de deelnemende jongeren aan zich geleid te laten hebben door de
raadgeving van de leraar uit groep 8 of die van familie. Leraren uit groep 8 vertelden over de verschillende keuzeopties
of namen de jongeren mee naar een open dag. Raadgeving vanuit familie komt vooral voort vanuit goede ervaringen
van broers, zussen, neven, nichten of ouders met een desbetreffende school. De jongeren geven aan deze
ondersteuning als prettig te ervaren. Niet alleen bij het maken van de keuze voor een middelbare school, maar
bijvoorbeeld ook de hulp bij het inschrijven. Een jongere geeft aan dat de gewenste hulp met name voortkwam uit de
nog jonge leeftijd waarop hij voor de keuze van een middelbare school gezet werd.
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“Ik heb zelf niet de keuze voor een middelbare school
gemaakt. Ik was elf, waarom moet ik dan al een eigen
keuze maken? Ik was nog veel te jong.”

Mentor of docent middelbare school bepalend voor keuze mbo-school en studierichting
Ook bij de overgang naar een mbo-school zijn de deelnemende jongeren geholpen bij iemand die ze voorlicht en
meekijkt wat een passende plek voor ze is. Tijdens deze overgang zijn het vooral mentoren of docenten op de
middelbare school die deze rol vervullen. Jongeren beschrijven momenten waarop ze met deze personen in gesprek
gaan over hun talenten, wensen en dromen. Soms zijn dit ook groepsgesprekken in de klas. Ze vinden het prettig dat er
op deze wijze aandacht besteed wordt aan een plan voor de toekomst.

Vrienden hebben weinig invloed op keuzes gedurende onderwijsloopbaan
De deelnemende jongeren laten zich tijdens hun onderwijsloopbaan nauwelijks beïnvloeden door de keuzes van hun
vrienden. Hoewel de jongeren sociale contacten belangrijk vinden, blijkt uit de gesprekken met de jongeren dat ze zich
er niet aan vasthechten. Zo geeft een aantal jongeren aan geen moeite te hebben vrienden achter te laten bij de
overgang naar een nieuwe school. Dit geldt zowel voor de overgang naar de middelbare school, als naar het mbo.
Volgens de jongeren maken ze snel nieuwe vrienden en staat de eigen ontwikkeling voorop.

“Het boeit mij niet dat mijn vrienden niet meegingen naar
de middelbare. Ik ga voor mijzelf naar de school.”

Die ene persoon die in de jongere gelooft
De deelnemende jongeren laten weten hun schoolloopbaan niet altijd als eenvoudig te ervaren. Zo is er een aantal
jongeren blijven zitten of kwamen ze in een klas terecht waar veel ruzie gemaakt werd. De jongeren geven aan zich
door dergelijke gebeurtenissen niet altijd op hun plek te hebben gevoeld. Voor al deze jongeren geldt dat er op die
momenten vaak één persoon was er voor hen was. Wie deze persoon is verschilt per situatie, maar het is altijd iemand
die de jongere ziet staan. Een mbo-1 student vertelt hoe ze de draad weer oppakte toen ze gezien werd door een
coachcoördinator.

“Ik had een coachcoördinator. Die heeft veel voor mij
betekend toen ik bleef zitten en uiteindelijk stopte met de
middelbare school. Ik was te slim voor het
praktijkonderwijs en dat zag de coachcoördinator gelukkig
ook.”

Niet op alle momenten is er die ene persoon die in ze gelooft. Een mbo-2 student vertelt de impact die het lage advies
van zijn groep 8-leraar toen, maar nog steeds op hem maakt.
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“Ik had een havo-score bij mijn eindtoets, maar mijn leraar
in groep 8 gaf mij een basis advies. Ze zei dat ik het niet
serieus genoeg aanpakte. Ik vond het raar en mijn ouders
ook, maar er werd niets aan gedaan. Als mijn docent mij
meer vertrouwen had gegeven had ik beter mijn best
gedaan en had ik op een betere school gezeten.”

4.7.4

Belangrijke momenten
Grote overgang van basis- naar voortgezet onderwijs
De deelnemende jongeren benoemen de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs als een spannende
periode. De spanning komt onder andere voort uit een verandering naar een grotere school, meer huiswerk, nieuwe
mensen en andere leerstof. Leerlingen geven aan elkaar ook bang gemaakt te hebben met verhalen over straf bij het te
laat komen in een les.

Nieuwe school, nieuwe kansen
Voor het merendeel van de deelnemende jongeren geldt dat zij bij de overgang van het voortgezet onderwijs naar het
middelbaar beroepsonderwijs verheugd waren naar een nieuwe school te gaan. De jongeren geven aan na vier jaar de
middelbare school te zijn ontgroeid. Een aantal jongeren bestempelde de overgang als een moment om eventuele
vervelende gebeurtenissen achter zich te laten en met een schone lei te kunnen beginnen. Opvallend in de overgang
naar het middelbaar beroepsonderwijs is de veranderende ervaring van de jongeren met docenten. Jongeren geven
aan de docenten op de middelbare school te herinneren als streng. Ze gaan daarnaast uit van een persoonlijke
benadering. Op het mbo ervaren jongeren van hun docenten meer vrijheid en krijgen ze naar eigen zeggen meer eigen
regie. Verschillende jongeren geven daarom aan voorkeur te geven aan de wijze van lesgeven van de docenten op het
mbo.

“Als je nu de eerste klassers ziet op de middelbare school
zijn ze heel jong. Ze gaan tikkertje spelen. Op middelbare
is het wat kinderachtiger, docenten zijn ook strenger. Op
mbo laten docenten je meer je eigen ding doen.”

In het kader van de overgang naar mbo, vragen wij de leerlingen of ze bekend zijn met de optie om een mbo-1 of mbo-2
opleiding te volgen op de middelbare school. Voor het volgen van mbo-niveau 1 geldt dat leerlingen deze opleiding
kunnen combineren met het vierde leerjaar. Voor het volgen van mbo-niveau 2 geldt dat leerlingen een jaar langer op
de middelbare school zitten. Het merendeel van de jongeren kent de opties niet en zou er bij eerder medeweten ook
niet voor gekozen hebben. Opnieuw noemen de jongeren als belangrijkste reden na het vierde leerjaar toe te zijn aan
een nieuwe, meer volwassen omgeving. Een omgeving waarin ze vrijer gelaten worden en meer eigen
verantwoordelijkheid krijgen. Een aantal jongeren vindt de optie om het mbo-1 diploma parallel aan het vierde leerjaar
op de middelbare school te behalen wel interessant. Voornamelijk omdat ze op die manier een jaar zouden kunnen
overslaan. Eén jongere is via deze weg op mbo-2 gekomen.

4.7.5

Wensen en behoeften
Goede ervaringen met homogene brugklassen
Bijna alle deelnemende jongeren hebben op een middelbare school gezeten met brugklassen van maximaal twee
onderwijssoorten. Over het algemeen geven de studenten aan het prettig te vinden klasgenoten te hebben die ongeveer
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hetzelfde niveau volgen. Volgens een aantal jongeren zouden ze zich in bredere klassen eerder gaan vergelijken met
leerlingen op een hoger niveau.

“Ik vond het fijn dat er in mijn klas maar één niveau was,
dan zit je met mensen in de klas die in hetzelfde tempo
gaan.”

Eén mbo-2 student geeft juist aan liever in brugklassen te hebben gezeten met leerlingen op meerdere niveaus.
Volgens de student kan een verschuiving van de trechtering naar niveau naar het vierde leerjaar ontmoetingen en
verbindingen met mensen buiten de eigen leefwereld stimuleren.

“In gemengde brugklassen kan je elkaar helpen en ga je
minder vergelijken. Na de eerste, tweede en derde klas
samen ga je een niveau kiezen en vind je je eigen pad.”

Wens om door te studeren
De deelnemende jongeren hebben diverse paden bewandeld om te bereiken waar ze nu staan: mbo-1 of mbo-2. De
ene student volgde een vmbo-leerweg met leerwegondersteund onderwijs, de andere student praktijkonderwijs en weer
een andere student leerde pas vanaf mbo het Nederlands onderwijsstelsel kennen. Waar de toeleiding naar mbo dus
zeer uiteenlopend is, hebben de studenten een overeenkomstig beeld over hun toekomst. Alle deelnemende studenten
geven aan na hun mbo-1 of mbo-2 opleiding verder te willen studeren. De meerderheid weet zelfs exact wat de route is
naar de baan die ze graag willen. Voor een aantal studenten betekent deze route nog een lange weg via mbo-3, mbo-4
en aanvullende opleiding. Hoewel de meeste studenten liever al op mbo-4 hadden gezeten, zijn ze het er unaniem over
eens dat ze zich in de juiste positie bevinden om hun droombaan uiteindelijk te kunnen realiseren.

4.7.6

Overig niet persona gerelateerd
Coronategenvaller bij overstap naar mbo
Tijdens het eerste jaar op mbo kreeg de groep deelnemende jongeren te maken met de maatregelen rondom het
coronavirus. De jongeren geven aan dat ze het door de digitale lessen moeilijk vinden om gemotiveerd en betrokken te
blijven. Ze merken dat docenten minder aandacht aan inhoudelijke vakken besteden en meer inzetten op
levensvaardigheden en emotioneel welzijn. De jongeren hebben daardoor het gevoel achter te lopen. Bovendien zien
ze hun klasgenoten minder en kunnen ze niet fysiek afspreken om samen opdrachten te maken. Daarnaast bestaat er
een mogelijkheid dat het komende jaar geen stages kunnen plaatsvinden, terwijl ze dat erg belangrijk vinden.
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5 Rode draden
In dit hoofdstuk stijgen we boven de gesprekken met de verschillende groepen leerlingen en studenten uit. We
beschrijven welke rode draden niet alleen voor een specifiek persona gelden, maar terugkomen in (zo goed als) alle
gesprekken met leerlingen en studenten. Wij willen hierbij graag (nogmaals) benadrukken dat de persona’s in deze
rapportage tot stand zijn gekomen op basis van gesprekken met zes tot tien leerlingen of studenten. Op basis hiervan
kunnen wij een rijk beeld schetsen van de ervaringen en belevingen van de gesproken leerlingen en studenten, en
kunnen wij rode draden destilleren tussen de gesproken leerlingen en studenten. Door dit beperkte aantal is het echter
niet mogelijk om generalisaties te maken naar alle leerlingen en studenten (al dan niet met de kenmerken zoals in deze
rapportage beschreven).

Ouders zijn voor de meeste leerlingen en studenten belangrijke beïnvloedingsfiguren
Het merendeel van de gesproken leerlingen en studenten heeft met elkaar gemeen dat ouders een belangrijke rol
spelen in de verschillende overgangen en de daarin te maken keuzes. De leerlingen en studenten geven aan dat
ouders hen in sterke mate beïnvloeden. Ouders doen dit op diverse manieren. Sommige ouders stimuleren hun
kinderen om te kiezen voor dat wat ze leuk vinden en helpen hen hierbij. Andere ouders sturen sterk op
schoolresultaten door het belonen van goede cijfers of het geven van een straf bij cijfers die lager liggen dan ouders
verwachten. Weer andere ouders zijn bepalend in te maken keuzes zoals schoolkeuze. Ten slotte zijn er ouders die op
een combinatie van deze manieren sturen. De meeste leerlingen en studenten hebben ondanks diverse vormen van
beïnvloeding met elkaar gemeen dat zij ouders een belangrijke rol geven in de te maken keuzes.

Die ene persoon die de schoolbeleving van leerlingen en studenten positief kleurt of het verschil maakt
Naast ouders geven veel leerlingen en studenten uit de zes groepen aan dat één specifiek persoon de schoolbeleving
voor hen positief kleurde. Voor sommige leerlingen en studenten maakte deze persoon zelfs het verschil door er op een
cruciaal moment in hun schoolloopbaan voor ze te zijn. De rol van deze persoon is divers, maar deze personen hebben
vaak met elkaar gemeen dat ze werkzaam zijn in het onderwijs. Voorbeelden zijn een leerkracht uit groep 8, een mentor
op de middelbare school of een coachcoördinator. Deze persoon maakte indruk doordat hij of zij de leerling of student
zag in zijn of haar unieke persoon en context. Hij of zij wees de leerling of student op eigen kwaliteiten, stimuleerde het
zelfvertrouwen, ondersteunde bij de persoonlijke ontwikkeling of bood de kans om de lesstof op een ander schoolniveau
te proberen. Hierdoor voelden de jongeren zich gezien en gesteund.

Invloed van vrienden op te maken keuzes is klein
Slechts een enkeling van de gesproken leerlingen en studenten geeft aan dat de overwegingen van vrienden een rol
spelen in de te maken keuzes, zoals de school- of profielkeuze. Het overgrote merendeel van de leerlingen en
studenten geeft aan dat zij in hun keuze de factoren mee laten wegen die al dan niet bijdragen aan hun ontwikkeling. Ze
verwachten op nieuwe plekken nieuwe vrienden te maken en laten bestaande vriendschappen niet meewegen.

Leerlingen hebben weinig ondersteuning ervaren in de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
In alle gesprekken met leerlingen op het voorgezet onderwijs en studenten op het middelbaar beroepsonderwijs waren
er leerlingen en studenten die aangaven dat zij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs als
groot hebben ervaren. Zij merkten dat er op het voortgezet onderwijs vaardigheden van hen werden verwacht waar zij
zich onvoldoende op voorbereid voelden. Dit leidt ertoe dat de eerste maanden spannend zijn en leerlingen het gevoel
hebben dat er veel van ze gevraagd wordt. Concreet zouden zij graag meer handvatten krijgen voor het goed plannen
van al het huiswerk en hoe je effectief (grote hoeveelheden stof) kunt leren. Hier ligt zowel een kans in het
basisonderwijs, zodat de leerlingen zich goed kunnen voorbereiden, als in het voortgezet onderwijs, zodat de jongeren
met concrete handvatten kunnen starten op het voortgezet onderwijs.
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Leerlingen sorteren al jong voor op keuzes voor later
Zowel de leerlingen als studenten geven aan dat zij in de te maken keuzes voorsorteren op mogelijkheden in de
toekomst. Zo zijn leerlingen in het basisonderwijs bezig met zo hoog als mogelijk instromen op het voortgezet onderwijs,
laten leerlingen op het voortgezet onderwijs bewust vakken vallen waar ze later niets mee verwachten te doen en
proberen jongeren in hun profielkeuze zo goed en zo kwaad als mogelijk rekening te houden met een latere studie- en
baankeuze. Opvallend is dat jongeren weinig benoemen dat ze kiezen voor wat ze nu leuk vinden. Met name de
toekomst is leidend.

Leerlingen en studenten waarderen het type school dat ze kennen
De leerlingen en studenten op het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben op verschillende type
scholen gezeten tijdens hun schoolloopbaan. Type scholen die alle schoolsoorten bieden tot scholen die zich beperken
tot een schoolsoort, zoals het categoraal gymnasium. Alle leerlingen en studenten geven aan tevreden te zijn met het
type school waar zij voor gekozen hebben. Waar de leerlingen op het categoraal gymnasium het prettig vinden zichzelf
te herkennen in schoolgenoten, waarderen leerlingen op scholen die meerdere schoolsoorten bieden de diversiteit. Een
aantal leerlingen en studenten zijn wel nieuwsgierig naar andere type scholen, maar het ontbreekt hen aan ervaring om
daar uitspraken over te doen.

Het coronavirus trekt een zware wissel op de beleving van leerlingen en studenten
In de gesprekken met leerlingen en studenten vanaf leerjaar 4 in het voortgezet onderwijs blijft het coronavirus niet
onbesproken. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn scholen grotendeels overgestapt naar onderwijs op afstand,
vielen er noodgedwongen lessen uit of moesten zij hun deuren tijdelijk sluiten. Een groot deel van de lessen vindt
momenteel digitaal plaats en de fysieke ontmoeting tussen leerlingen en studenten onderling is beperkt. Leerlingen en
studenten geven aan dat de maatregelen vooral van invloed zijn op hun motivatie en plezier op school. Een kleinere
groep geeft aan een achterstand te ervaren en specifiek de havo-4 deelnemers wijzen erop dat opstromen het
afgelopen jaar complexer werd door de uitbraak van corona.
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Bijlage A - Selectie van persona’s
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Bijlage B – Brononderzoek
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