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Geachte heer, mevrouw,

De Drentse Onderwijsmonitor staat online!
Voor informatie over leerlingen / studenten en scholen in Drenthe, van basisonderwijs tot en 
met universiteit, gaat u naar
https://trendbureaudrenthe.nl/drentse-onderwijsmonitor/

Daarnaast heeft Trendbureau Drenthe aanvullend onderzoek gedaan en gesprekken gevoerd 
met vmbo-leerlingen.
Hoe hebben zij afstroom ervaren, waardoor ging het minder goed op school en wat motiveert 
hen?
Antwoord op deze vragen vindt u in bijgaand rapport.
Tevens sturen we u de folder met een aantal feiten en cijfers uit de online monitor en een 
samenvatting van de gesprekken met de leerlingen.

Met vriendelijke groet,

Namens de onderzoekers Jan Kruijer en Imke Oosting van Trendbureau Drenthe.

Imke Oosting
Onderzoeker

Deze e-mail, de inhoud ervan en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, vragen
wij u vriendelijk de e-mail terug te sturen aan de afzender en het origineel, met eventuele bijlagen en kopieën en/of afdrukken, te vernietigen.

https://trendbureaudrenthe.nl/drentse-onderwijsmonitor/
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Over Trendbureau Drenthe 


Het Trendbureau Drenthe volgt trends en ontwikkelingen in het sociale domein. 


Met als doel het ondersteunen van het beleid en de praktijk bij de Drentse 


gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties. Samen met hen werken 


wij aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee doet. 


 
Zo blijf je op de hoogte 
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Voorwoord 
De Drentse Onderwijsmonitor geeft jaarlijks een actueel beeld van het onderwijs 


in onze provincie door verschillende gegevens bij elkaar te brengen. Vooral 


cijfermatige gegevens die soms vragen om een verdere verdieping. Afstroom in het 


voortgezet onderwijs komt vaak voor. Vorig jaar zijn gesprekken gevoerd met 


ouders en leerkrachten in het basis- en voorgezet onderwijs over de overgang van 


de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de problemen die de leerlingen 


hierbij mogelijk ondervinden. Hierbij kwam ook afstroom aan de orde. In het 


rapport ‘Van basisschool naar voortgezet onderwijs’ staan concrete ideeën en 


suggesties die deze gesprekken hebben opgeleverd. Maar hoe denken jongeren 


zelf over afstroom en het onderwijs? De Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit 


wilde dit jaar ervaringen van leerlingen vmbo tl zelf horen. Hoe kijken zij naar 


afstroom en wat motiveert hen? Welke succesfactoren en belemmeringen zijn er 


in hun ogen? 


Het rapport “Voortgezet onderwijs en afstroom” geeft hier een compacte 


samenvatting van. De jongeren geven op hun eigen wijze, met een kritische blik en 


vaak met humor en scherpzinnigheid een kijkje in het schoolleven van een vmbo tl 


leerling. Dat levert soms een verfrissende kijk op. Gevraagd en ongevraagd geven 


zij tips voor het voortgezet onderwijs. De Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit 


gaat er vanuit dat de praktische aard van dit rapport uitnodigt om ermee aan de 


slag te gaan. 
 


Mieke Damsma 


 


Voorzitter Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit 
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1. Inleiding 
 


Drentse onderwijsmonitor 


In Drenthe zijn er relatief veel leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan 


‘afstromen’ naar een opleiding onder het adviesniveau van de basisschool. En dit 


komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Dat blijkt uit de Drentse 


Onderwijsmonitor 2018 en voorgaande edities. Hoe komt dat?  


 


De bevindingen uit de Drentse Onderwijsmonitor over afstroom waren voor de 


Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit aanleiding om Trendbureau Drenthe te 


vragen aanvullend onderzoek te doen onder leerlingen in het voortgezet 


onderwijs. Gesprekken moesten inzicht geven in hoe jongeren zelf afstroom 


hebben ervaren. Wat zijn volgens hen redenen geweest waarom ze zijn 


afgestroomd en welke lessen kunnen hieruit getrokken worden?  


 


In februari en maart 2019 hebben we gesprekken gevoerd met leerlingen op 4 


scholen voor voortgezet onderwijs in Drenthe: CSG Dingstede (Meppel), CS Vincent 


van Gogh (Assen), Esdal College (Emmen) en Hondsrug College (Emmen). 


 


De gesprekken zijn (na toestemming van ouders) gevoerd met vierdejaars (en 


enkele derdejaars) leerlingen vmbo tl die tijdens hun schoolloopbaan zijn 


afgestroomd. In totaal hebben we 7 groepsgesprekken van een uur gevoerd en op 


die manier 32 leerlingen gesproken. 


 


 


 


We willen de vmbo tl leerlingen bedanken voor het delen van hun ervaringen en 


hun kijk op het onderwijs. De scholen bedanken wij voor hun medewerking aan dit 


onderzoek en de organisatie achter de schermen. 


 


In dit rapport leest u hoe leerlingen het onderwijs en afstroom op hun school voor 


voortgezet onderwijs (vo-school) hebben ervaren en welke lessen hieruit te leren 


zijn. We krijgen hiermee een kijkje in de belevingswereld van 15-, 16- en 17-jarige 


jongeren. Het is hun verhaal. 


 


De boodschap aan het onderwijsveld is ‘doe er je voordeel mee’ en bekijk met 


welke ideeën, die leerlingen zelf hebben aangedragen, je binnen je school aan de 


slag wilt gaan.  
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2. Afstroom in het voortgezet onderwijs 
 


2.1 Wat zeggen de cijfers? 


 


Op Drentse vo-scholen zijn evenveel derdejaars leerlingen op adviesniveau als 


landelijk. 


Bij aanvang van schooljaar 2017-2018 volgt 59% van de derdejaars leerlingen van 


een vo-school in Drenthe, onderwijs op het niveau dat de basisschool adviseerde. 


Ook landelijk is dit aandeel 59%. Er zijn verschillen per Drentse regio. In Zuidwest 


Drenthe1 bijvoorbeeld zit ongeveer de helft op het geadviseerde niveau in leerjaar 


3. Maar omdat hier meer dubbele adviezen zijn gegeven (figuur 1: 11%+10%) is dat 


niet verwonderlijk en zien we ook dat meer leerlingen op het hoogste of laagste 


niveau van het dubbel advies zitten.  


 


Op Drentse vo-scholen is iets meer afstroom en iets minder opstroom vergeleken 


met heel Nederland.  


Het aandeel derdeklassers dat onder het schooladvies of op het laagste niveau van 


het dubbel advies onderwijs volgt, is bijna een kwart en daarmee hoger dan 


landelijk2. Evenzo zien we dat het percentage leerlingen dat boven of aan de 


bovenkant van het schooladvies onderwijs volgt lager is dan landelijk (19% versus 


23%).  
 


 


                                                           
1 Noord en Midden Drenthe (NM Dr): Tynaarlo, Noordenveld, Assen, Aa en Hunze en 


Midden-Drenthe. Zuidoost Drenthe (ZO Dr): Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. 


Zuidwest Drenthe (ZW Dr): Westerveld, Meppel, De Wolden en Hoogeveen. 


 


Figuur 1 


 


Bron: Drentse Onderwijsmonitor, website Trendbureau Drenthe 


2 Een leerling volgt onderwijs op het laagste niveau van een dubbel advies als de 
basisschool bijvoorbeeld vmbo gt-havo heeft geadviseerd en de leerling in het derde 
leerjaar in een vmbo gt klas zit. Een ander voorbeeld: een leerling kreeg het advies havo-
vwo en zit in het derde leerjaar op de havo. 
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Het aantal afstromers is de afgelopen jaren afgenomen, zowel in Drenthe als 


landelijk. 


Kijken we naar afstroom in de afgelopen jaren, dan zien we een dalende trend. In 


schooljaar 2014-2015 was meer dan een vijfde in het derde leerjaar afgestroomd 


ten opzichte van het schooladvies. In 2017-2018 is dat gedaald tot 15%. Ook 


landelijk zien we een afname. 


 
Figuur 2 


 
Bron: Drentse Onderwijsmonitor, website Trendbureau Drenthe 


 


Jongens stromen vaker af dan meisjes. 


De Drentse Onderwijsmonitor 2017 laat zien dat er grote verschillen zijn tussen 


jongens en meisjes. Jongens stromen vaker af. Bijna een kwart van de jongens 


(24%) zit een heel niveau lager dan geadviseerd. Bij de meisjes is dat 15%. Een jaar 


eerder zagen we deze verschillen tussen jongens en meisjes eveneens.  


Afstroom onder leerlingen met een havo-advies is groot. 


De groep vmbo tl leerlingen die we hebben gesproken hebben in de meeste 


gevallen een havo advies gekregen. Als we inzoomen naar afstroom onder alle vo-


leerlingen in Drenthe met een havo-advies dan zien we dat dit relatief vaak 


voorkomt. Ruim een kwart zit in het derde leerjaar onder het advies dat zij van de 


basisschool kregen. Terwijl de vorige figuur liet zien dat het gemiddeld aandeel 


afstromers (van alle onderwijsniveaus bij elkaar) op 15% ligt. Een groot verschil 


dus. Ook landelijk gezien is de afstroom onder leerlingen met een havo-advies 


hoger dan gemiddeld. Het verschil is echter minder groot dan in Drenthe. 


 
Figuur 3 


 


Bron: Drentse Onderwijsmonitor, website Trendbureau Drenthe 
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2.2 Welke route hebben leerlingen afgelegd en wat zijn hun 


ambities? 
 


De eerste vragen die we aan de groep voorlegden waren erop gericht om van elke 


leerling kort hun (school)loopbaan (geschiedenis + toekomst) in kaart te brengen. 


De afgelegde route en ambities voor de toekomst kwamen zo aan de orde. We 


vroegen leerlingen een aantal antwoorden op kaartjes te schrijven en die 


vervolgens onder hun naam op te hangen op een stickywall (doek waarop de 


kaartjes blijven plakken). We legden de volgende vragen voor: 


- Op welk schoolniveau ben je begonnen en wanneer ben je afgestroomd 
(welke klas)?  


- Wat ga je na deze opleiding doen? (havo, mbo,…)  
- Wat wil je na je schoolopleidingen bereiken, weet je dat al?  
- En wist je dat op het moment van afstroom ook al?  
 


Met deze werkmethode maakten we versneld kennis met de groep (de leerlingen 


kenden elkaar al wel) en konden we tijdens de gesprekken snel op ieders situatie 


inspringen en doorvragen. 


 
Figuur 4 Werkwijze op de stickywall 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Op de foto zijn ook kaartjes te zien met oorzaken die volgens de leerlingen hebben 


bijgedragen aan minder goede schoolprestaties en uiteindelijk afstroom. Hierover 


meer in paragraaf 3.1. 


 


 


Welke route hebben de vmbo tl-ers afgelegd? 


 


Van de 32 leerlingen zijn 21 begonnen op de havo, 10 leerlingen in de brugklas 


havo/vwo en 1 in een mavo/havo klas. Een aantal leerlingen deed tweetalig 


onderwijs (TTO) op de havo. 


 


12 leerlingen zijn afgestroomd na de 1e klas, 13 leerlingen gingen na klas 2 naar het 


vmbo en 7 leerlingen maakten de overstap alsnog in klas 3. 


 


Welke vervolgopleiding kiezen de vmbo-ers? 


 


Het merendeel van de leerlingen die wij gesproken hebben wil na het vmbo een 


mbo-opleiding gaan volgen (24 leerlingen). De meeste van hen weten ook al welke 


mbo-opleiding zij willen gaan doen. Een aantal twijfelt nog.  


4 leerlingen willen na het vmbo de havo (weer) proberen, 1 leerling twijfelt tussen 


het mbo en de havo en 3 leerlingen weten het gewoon nog helemaal niet. 


 


Volgens de leerlingen wordt er vanuit de scholen niet echt gestimuleerd om naar 


de havo te gaan. Er wordt eerder gewaarschuwd dat het geen gemakkelijke weg 


zou zijn. ‘Als je slim bent ga je naar het mbo, want bijna niemand haalt de havo.’ 


Leerlingen hebben wisselende ervaringen met de mate waarin zij begeleid worden 


door hun mentor of loopbaanbegeleider bij hun keuze voor een vervolgopleiding. 


De meesten hebben zin om naar een andere school te gaan en nieuwe vrienden te 


maken. De woordenwolk geeft een beeld van de vervolgopleiding die de leerlingen 


willen gaan volgen.  
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Figuur 5 Welke vervolgopleiding ga je doen? 


 


 
 


Wat willen de leerlingen bereiken (opleiding/beroep)? 


Vierentwintig van de gesproken leerlingen hebben een duidelijk doel voor ogen 


wat zij uiteindelijk willen bereiken. Ze zijn gedreven om dat doel te bereiken. 


Sommigen geven daarbij een opleidingsniveau aan en anderen (ook) een beroep 


dat zij later willen uitoefenen. Afhankelijk van wat zij willen worden, zal er ook na 


hun vervolgopleiding nog verder doorgeleerd moeten worden. Dat weerhoudt hen 


niet in hun ambities. De één wil later een eigen bedrijf opstarten of restaurant kok 


worden, anderen willen als gamedesigner, geluidsmixer of stuurman op de grote 


vaart aan de slag. Bijna de helft van de groep geeft aan verder door te willen leren 


en uiteindelijk een hbo opleiding te willen volgen. Soms hebben ze daar al een hele 


specifieke opleiding bij voor ogen, zoals bedrijfskunde of rechten. Een aantal wil 


het onderwijs in. Eén leerling verwoordt het belang van een goede (vak)opleiding 


als volgt: ‘Ik wil gewoon later een goeie baan hebben. Ik zie op tv mensen met 


schulden, dat wil ik niet!’ 


 
Figuur 6 Wat wil je bereiken? 
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Wisten de leerlingen ook al wat ze wilden worden toen zij gingen afstromen? 


Het merendeel van de leerlingen had op het moment dat ze van de havo naar het 


vmbo afstroomden geen flauw idee wat ze later wilden gaan doen 


(opleiding/beroep). ‘Vanaf klas 1 zeggen ze dat je goeie cijfers moet halen als je dit 


en dit wil,  maar ik was 12 jaar, ik wist nog niet wat ik wilde doen!’  


6 leerlingen wisten het al wel: leerkracht op de basisschool, monteur 


installatietechniek, gamedesigner, advocaat, restaurant kok en docent 


wiskunde/biologie. 


Weten wat je wil worden motiveert om je best te doen. ‘Nu heb ik een doel, dat 


helpt.’ 
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3. Waarom leerlingen zijn afgestroomd, hun eigen 


verhaal 
 


3.1 Redenen van afstroom 


 


De leerlingen kregen een set met kaartjes waarop allerlei mogelijke oorzaken voor 


afstroom stonden. We vroegen welke oorzaken er bij hen voor hebben gezorgd dat 


ze de havo niet hebben kunnen voortzetten en zijn afgestroomd. Daarbij hebben 


ze voor henzelf de redenen gerangschikt van meest naar minst bepalend.  


 


Alles bij elkaar genomen levert dat het volgende op: 


 
Figuur 7 Redenen afstroom 


 


Redenen van afstroom Aantal keren genoemd % 


Ikzelf 31 24% 


Manier van lesgeven 26 20% 


Social media en gamen 17 13% 


Docenten 16 13% 


Vrienden/medeleerlingen 16 13% 


School 10 8% 


Ouders/thuissituatie 7 6% 


Anders 4 3% 


 


 


Ikzelf 


De leerlingen vinden praktisch allemaal dat de oorzaak voor afstroom allereerst bij 


henzelf gezocht moet worden (31 jongeren geven aan de oorzaak bij zichzelf te 


zoeken). 23 van de 32 leerlingen noemt zichzelf als belangrijkste oorzaak.  


 


‘Uiteindelijk ligt het altijd aan jezelf.‘ 


‘Ja, vooral in die tijd wou ik gewoon voetballen.’ 


‘Ik deed gewoon niks voor school.’  


‘In de 3e kwam ik erachter dat je sowieso wel iets moet doen.’ 


‘Als je geen motivatie hebt, dan moet je dat toch bij jezelf zien te vinden.’ 


 


 


 


Manier van lesgeven 


iPad / Chromebook onderwijs 


De vmbo-leerlingen van scholen waarop met iPads of Chromebooks gewerkt 


wordt, waren kritisch over de inzet van deze middelen. Je moet wel heel sterk in je 


schoenen staan om niet constant afgeleid te worden. Zowel thuis als in de les. De 


leerlingen waren zelf meesters in het ‘ongemerkt’ tijdens de les Netflixen of 


spelletjes doen. De meeste leerlingen die we gesproken hebben die op een school 


zitten waar iPads of Chromebooks worden gebruikt, geven aan dat dit een grote 


bijdrage heeft geleverd aan het zittenblijven of afstromen. Ze konden de verleiding 


niet weerstaan en hadden liever les uit boeken gehad. Op bepaalde 


scholen/klassen is de inzet van deze middelen weer stopgezet. Ook omdat ‘het 


systeem er steeds uitlag.’ De jongeren vinden dat het leren uit boeken beter en 


prettiger is. En als je wel een iPad of Chromebook introduceert, dan moet je daar 


niet te jong mee beginnen.  


‘Geef een groep 8-leerling een laptop en internetverbinding……..’ (ze zeggen nog 


net niet ‘dat is vragen om problemen.’) 
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‘We hadden drie iPad-klassen, rest was met boeken. Ik was niet de enige die 


bleef zitten. Een ander is halverwege geswitcht naar een klas met boeken, die 


heeft het wel gered.’  


‘in mijn eerste iPad klas zijn wel 7 mensen blijven zitten.’ 


‘Als de docent langs kwam klikte je snel iets weg.’  


‘Chromebook leidt af, boeken is lekkerder.’  


‘Ik kan niet leren vanaf de Chromebooks.’  


 


 


Een enkeling kan de verleiding wel weerstaan en noemt voordelen van een 


Chromebook. Het is bijvoorbeeld handig om er aantekeningen of presentaties op 


te kunnen maken.  


Antwoordenboekjes 


Bij sommige vakken krijg je naast een werkboek ook antwoordenboekjes. Ook hier 


komt een verleiding om de hoek kijken die een enkeling niet kan weerstaan. ‘Voor 


mij was dat niet goed, want ik keek alles af en schreef het over. Daar leer je 


natuurlijk niks van. Maar het leek wel alsof ik m’n huiswerk had gemaakt.’ 


 


 


Social media en gamen 


In het verlengde van de vorige paragraaf over het gebruik van iPads/Chromebooks 


noemde de helft van de leerlingen die we hebben gesproken dat hun gamegedrag 


en actief zijn op social media hen parten heeft gespeeld. 


 


 


  ‘Ik leerde gewoon niet. Ik gamede heel veel, is nog steeds zo.’ 


‘Chromebook aan voor een liedje. Uren afgeleid, 2 minuten huiswerk. Ik weet 


er beter mee om te gaan. Ik zit er minder op.’  


‘Ik heb er wel een beetje spijt van, maar gamen heeft wel veel geholpen bij 


m’n Engels vocabulaire.’ 


 


 


Docenten 


Leerlingen geven aan dat ze te maken hebben gehad met veel lesuitval, wisselingen 


van docenten en lesachterstand. Het duurde soms lang voordat een vervanger 


gevonden was en als de vervanger er wel kwam was het soms wennen aan de 


manier van lesgeven.  


Daarnaast stemmen docenten onderling toetsen niet altijd goed op elkaar af. 
Daardoor is het in sommige perioden heel rustig en in andere moet erin ineens 
heel veel tegelijkertijd gebeuren.  
 


Leerlingen vinden dat zij in het jaar waarop ze zijn afgestroomd niet altijd een even 


goede band met de docenten hadden. ‘Als je een slechte band hebt met de leraar, 


denk je “ik heb er echt geen zin meer in.”’ 


Bovendien mocht er wel wat meer humor en vrolijkheid zijn en waren 


opmerkingen van docenten in hun ogen niet altijd motiverend. ‘Ze zeiden je gaat 


afstromen, toen deed ik niets meer.’  


 


 


Vrienden/medeleerlingen 


De vriendengroep van leerlingen blijkt niet alleen van belang bij de keuze voor een 


school voor voortgezet onderwijs. Eenmaal op de nieuwe school kunnen vrienden 
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en vriendinnen, tijdens de les of na schooltijd, voor afleiding zorgen. Huiswerk 


komt hierbij niet altijd op de eerste plaats. 


 


 


School: verschil havo en vmbo tl 


Veel opmerkingen van de leerlingen over de school hebben te maken met het 


verschil tussen havo en vmbo tl. 


De sfeer op de havo-school was niet altijd leuk (en minder leuk dan op het vmbo). 


De school was groter en onpersoonlijk. ‘Hier kent elke leraar je. Op de havo-locatie 


kent alleen je mentor je.’ Sommige leerlingen die op een kleinere basisschool 


hebben gezeten geven aan zo'n grote school opeens wel druk en onoverzichtelijk 


te vinden. 


De leerlingen zetten de verschillen (zoals zij ze hebben ervaren) op een rij: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Havo 


Veel zelfstandig en zelf aan de slag 


Korte uitleg 


Minder in beeld 


Mentor kent je 


Docenten beter op inhoud 


 


Grotere school 


Veel subgroepjes, sfeer minder fijn 


Minder hulp en ondersteuning   (ook 


buiten lessen om, ook bij dyslexie) 


Tempo hoger 


Serieuzer 


Veel leren en huiswerk 


 


Docent komt meer toe aan 


behandelen van de lesstof 


Als je iets niet snapt, krijg je de indruk 


dat ze je dom vinden. Daardoor ga je 


minder vragen stellen. 


 


Vmbo tl 


Meer klassikaal en bij de hand gepakt 


Meer uitleg 


Meer in beeld 


Docenten kennen je 


Docenten beter op persoonlijk vlak 


(betrokken) 


Kleinere school  


Betere sfeer 


Meer hulp en ondersteuning     (ook 


buiten lessen om, ook bij dyslexie) 


Tempo lager 


Losser 


Meer huiswerk maken in de klas en 


daardoor meer vrije tijd 


Docent is meer bezig met orde 


houden en opvoeden 


Als je iets niet snapt en vragen stelt 


vinden ze dat dapper (en waarderen 


ze dat). Daardoor durf je sneller 


vragen te stellen. 
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‘Ik moest opeens leren, en ik dacht, hoe moet dat eigenlijk?’ 


‘Ik had de instelling en motivatie niet voor havo.’ 


‘De manier van lesgeven, de spanning, de druk was voor mijzelf te hoog.’ 


‘Het idee dat je hier een backup hebt is wel fijn, dan ga je je minder zorgen 


maken.’ 


‘Het niveau is makkelijker dus ik hoef er minder voor te doen, maar mijn 


motivatie is hetzelfde, ik heb nog steeds niet veel zin.‘ 


‘Ik hoef veel minder tijd te besteden aan school en haal gewoon goede 


cijfers.’ 


‘Sommige leraren, als je slechte cijfers haalt, dan voelt het dat ze je niet meer 


mogen, dan krijgen ze de pik op je.’ 


‘Als ik ergens mee zit kan ik gewoon naar (……) toe gaan, dat vind ik wel heel 


fijn, dat ik extra begeleiding krijg.’ 


 


 


 


Thuissituatie 


De thuissituatie heeft de leerlingen soms ook parten gespeeld. Bijvoorbeeld omdat 


ouders ziek werden of gingen scheiden of omdat ze zelf niet lekker in hun vel zaten. 


Er was daardoor te veel afleiding, waardoor leerlingen zich slecht konden 


concentreren. 


 


 


Grote overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs 


Veel van de gesproken leerlingen noemen de overgang van de basisschool naar het 


voortgezet onderwijs groot. Ze keken ernaar uit om een nieuwe stap te maken. 


Eenmaal op een school voor voortgezet onderwijs, merken ze dat je minder tijd 


overhoudt voor vrienden of voor voetballen. Ze moeten leren leren en leren 


plannen. Hoe doe je dat? En op de basisschool waren ze een van de beter lerende 


kinderen en hoefden ze niet zoveel te doen. Op de havo waren ze opeens geen 


uitblinkers meer. En vragen stellen op een nieuwe school, in een nieuwe klas is in 


het begin eng. 


Een enkele leerling die we gesproken hebben vond het geen grote overgang. ‘Het 


was zoals ik verwacht had.’ 


 


‘Iedereen gaat naar de middelbare school, van hoera! Maar na een paar 


weken dan denk je wel… tsja!’ 


‘Mijn eerste toets, Frans woordjes stampen, had ik een 4,2 ofzo… Mijn manier 


van leren was gewoon anders. ‘ 


 ‘De eerste tijd was voor mij echt een hel. Ik wenste dat ik weer in groep 8 


zat. Wist niet hoe ik moest leren.’  


 


 


De vmbo-ers geven aan dat de overgang vanaf de basisschool beter begeleid zou 
moeten worden. Met name plannen was belangrijk. In groep 8 zou je dat volgens 
hen al moeten leren en mentoren en docenten in de 1e klas van de vo-school 
moeten daar ook meer aandacht aan besteden.  
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Enkele leerlingen geven aan dat ze denken een te hoog schooladvies te hebben 


gekregen. Ze wijten dat aan een te makkelijke eindtoets, aan ouders die, ondanks 


een ander advies, voor de havo hebben gepleit of aan de basisschool die ‘erom 


bekend stond dat ze leerlingen snel een te hoog advies gaven.’ 


 


 


3.2 Hoe hebben leerlingen afstroom ervaren? 


 


In de hele discussie over schooladviezen en afstroom wordt regelmatig gezegd dat 
afstroom vermeden moet worden omdat het een grote impact zou hebben in 
negatieve zin. 
 
Dat blijkt bij de vmbo-ers die wij hebben gesproken heel erg mee te vallen.  


‘Ik vind het prima, het komt wel goed.’ 


‘Ik vond het ook wel fijn om gewoon hier naar toe te gaan.’ 


‘Ik gunde mezelf die stap terug.’ 


‘Het is goed dat ik het geprobeerd heb.’ 


 


 
Over het algemeen hebben de vmbo-leerlingen niet het gevoel gefaald te hebben 


omdat ze zijn afgestroomd. Maar de omgeving reageerde soms wel met 


teleurstelling.  


‘Doordat mijn ouders teleurgesteld waren, was ik het ook.’  


‘Drie jaar later was mijn pa nog teleurgesteld. Hij draait nu pas bij.’ 


‘Iedereen in de familie doet havo, vwo, universiteit. Iedereen schrok er in 


eerste instantie wel van. M’n ouders steunden me, maar opa’s, oma’s, ooms, 


tantes… Ik heb het eerst voor mezelf gehouden. Ik wou het eerst op orde 


krijgen. Ik vond het niet echt jammer ofzo. Die spanning was bij mij weg. En 


ik heb er voor mezelf veel aan gedaan.’ 


 
Een enkeling was echt teleurgesteld in zichzelf. ‘M’n omgeving zei niet dat ik 
gefaald had, dat lag echt bij mezelf. Ik heb lang over de beslissing gedaan.’ 
 
Hoewel de leerlingen over het algemeen geen gevoel hadden gefaald te hebben, 
vonden ze het niet altijd even leuk om van de havo-locatie naar de vmbo-locatie te 
gaan. Het leek hen geen leuke school. Ook moesten ze soms weer opnieuw 
vrienden maken. Dat bleek heel erg mee te vallen en nu zijn ze om verschillende 
redenen allemaal blij met de overstap.  
 
 


3.3 Had je het achteraf anders gedaan? 


 


Meerdere leerlingen geven aan achteraf gezien liever een jaar over te doen dan af 


te stromen. Een aantal had zeker meer zijn best willen doen, achteraf, maar op dat 


moment konden ze het niet opbrengen meer tijd aan huiswerk te besteden. De 


helft van de leerlingen geeft aan uiteindelijk naar het hoger beroepsonderwijs 


(hbo) te willen. In die zin vinden ze het jammer dat ze naar het vmbo zijn gegaan, 


maar ze hebben aan de andere kant de berusting dat afstromen naar het vmbo op 


dat moment, in deze fase van hun leven, beter voor hen is geweest. Ook geeft een 


aantal aan dat ze hun ouders (eerder) om meer hulp hadden kunnen vragen. Hulp 


bij het huiswerk (plannen en leren), maar ook hulp bij het weerstand bieden aan 


digitale verleidingen. 
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3.4 Wat had kunnen helpen om de geadviseerde opleiding af te 


maken en niet af te stromen? 


 


De vmbo-ers geven aan dat (nog) meer hulp bij het leren leren en leren plannen 


hen wel had kunnen helpen. Door school en door ouders. Ook zou de hulp niet 


moeten ophouden na het eerste jaar, maar ook daarna nog veel aandacht moeten 


krijgen. ‘Het is logisch dat je geen goede cijfers haalt in de eerste als je niet weet 


hoe dat moet en opeens wel toetsen krijgt.’ Het tempo zou volgens hen in het begin 


iets omlaag moeten omdat er zoveel op je af komt. Huiswerk controleren door 


ouders gebeurt in het eerste jaar vaak nog wel, maar is daarna veel minder.  ‘Mijn 


ouders hadden mij meer kunnen controleren.’ Eén leerling heeft zelf om meer 


controle gevraagd, want nu gaat het niet goed. 


 


 


Bijles/huiswerkbegeleiding 


Over de mogelijkheid om bijlessen te volgen of huiswerkbegeleiding te krijgen 


hebben de leerlingen een duidelijke mening. ‘De bijlessen hier zijn niet goed.’ 


Ze hebben in dat opzicht wel een aantal tips. Dat de bijlessen vaak aan het einde 


van de dag zijn, vinden de leerlingen niet ideaal. Ze vinden dat ze te veel aan hun 


lot werden over gelaten, en te weinig hulp of uitleg kregen. De bijlessen mogen 


wat afwisselender worden ingericht, aan het einde van de dag heb je meer moeite 


met concentratie en dan helpt het niet als je alleen maar opdrachten moet maken. 


‘Stuurden ze me naar bijles. Maar ik zat dan de hele les met mijn vinger omhoog, 


ze kwamen nooit helpen, niemand snapte het.’  


Bijlessen worden niet alleen door docenten gegeven, maar soms ook door 


leerlingen uit de bovenbouw. 


Op het vmbo krijgen leerlingen soms ook individueel begeleiding van een mentor 


of docent die ze help bij het plannen bijvoorbeeld. Daar zijn leerlingen wel heel 


positief over. 


Er zijn ook docenten die leerlingen aansporen dat als ze extra uitleg nodig hebben  


ze dan tussen bepaalde tijden naar hem of haar toe kunnen komen. De leerlingen 


vinden dat een fijne manier. ‘Beter dan een lokaal vol met leerlingen die heel 


verschillende niveaus hebben.’ 


 


 


3.5 Afstromen of zittenblijven? 


 


Had je een keuze tussen zittenblijven of afstromen? 


We vroegen de leerlingen of zij een keuze hadden tussen een jaar over doen of 


afstromen. De meeste leerlingen geven aan wel een keuze te hebben gehad. Alleen 


als ze al een keer waren blijven zitten en het daarna weer niet goed ging moesten 


ze afstromen. Soms hadden ze de keuze niet. ‘Blijven zitten wordt sowieso niet 


gedaan hier op school. Want op zittenblijven wordt de school afgerekend. ‘ 


 


 


Wat heeft je voorkeur: zittenblijven of afstromen? 


Hierover zijn de meningen echt verdeeld. Een aantal zou achteraf gezien liever zijn 


blijven zitten op de havo omdat ze uiteindelijke naar het hbo willen. Op het 


moment van afstroom hebben ze zich dat minder goed gerealiseerd. ‘Een jaar 


scheelt niet veel, maar afstromen wel, dat kan in de toekomst ook veel bepalen. Als 


je hoger wilt kost dat heel veel tijd. ‘ 


Anderen vinden dat het vmbo hen meer rust heeft gegeven en ook achteraf gezien 


het beste was.  
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‘Ik had persoonlijke en mentale dingen waar ik aan moest werken, ik dacht, 


als ik afstroom heb ik daar meer tijd voor. ‘  


 


 ‘Ik liep op mijn tenen. Had achteraf nog eerder willen afstromen. ‘ 


 


‘Ik vond afstromen niet leuk , kende bijna niemand, maar voor mijn cijfers is 


het beter.’ 


 


 


 


Hoe werd de beslissing genomen en is het contact met school geweest toen je 


afstroomde? 


De meesten geven aan via de telefoon of per e-mail contact te hebben gehad. 


 


 


‘Ik werd opgebeld, en hij vroeg wat ik het liefst wilde. Misschien hadden ze 


beter eerst m’n ouders kunnen bellen.  


‘Ik heb geen gesprek gehad… dat telefoontje aan het eind van het jaar, van je 


bent over of niet, toen hoorde ik dat ik moest blijven zitten of afstromen.’ 


‘M’n ouders kregen gewoon een mailtje dat ik ging afstromen.’ 


‘Tijdens de zomervakantie kreeg ik een telefoontje dat ik niet zou overgaan, 


dat was een verrassing.’ 


 


 


3.6 Conclusie 


 


De groep leerlingen heeft de nodige zelfkennis en wijst in eerste instantie naar 


zichzelf als belangrijkste factor waarom zij zijn afgestroomd. Ze konden het nog 


niet opbrengen om meer tijd aan hun huiswerk te besteden, werden te veel 


afgeleid door andere bezigheden (social media /gamen/vrienden) of 


familieomstandigheden. Leerlingen op scholen die gebruik maken van 


Chromebooks of iPads raden de inzet van deze apparaten op te jonge leeftijd af. 


Dat is vragen om moeilijkheden.  


De leerlingen geven aan vaak te maken te hebben (gehad) met lesuitval en hieruit 


voortkomende problemen (achterstand, wennen aan nieuwe werkwijze van 


docenten). Zij doen een oproep aan de scholen om tijdig voor vervanging te zorgen, 


wat gezien de tekorten in het onderwijs een uitdaging is. De leerlingen hadden 


(nog) meer begeleiding willen hebben bij het leren ‘plannen en leren’. En niet 


alleen in het eerste jaar, maar ook nog daarna. Ze zetten de verschillen tussen de 


havo en vmbo tl zoals zij die hebben ervaren haarscherp neer. Een meer 


persoonlijke benadering, meer uitleg en begeleiding en meer vrije tijd op het vmbo 


maakt dat ze zich hier meer op hun plek voelen. 


De vmbo-ers geven praktisch allemaal aan afstroom niet als falen te hebben 


ervaren. Het is vaker de omgeving die teleurgesteld reageert. Ze hebben hoge 


ambities om verder te leren, in die zin waren ze liever niet afgestroomd, maar er is 


wel realiteitsbesef dat afstromen op dat moment het beste was. De meeste 


leerlingen hebben wel de keuze gehad tussen afstromen of een jaar overdoen. 


Over de bijlessen en huiswerkbegeleiding zijn de leerlingen kritisch. Bijlessen aan 


het einde van de dag, met leerlingen van verschillende niveaus , waarin je alleen 


maar opdrachten maakt, weinig uitleg krijgt, werkt niet volgens hen. Leerlingen 


zijn veel positiever over individuele begeleiding van een mentor of docent bij het 


plannen of leren.  
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4. Wat vinden leerlingen van het onderwijs, de school en 


docenten? 
 


4.1 Wat vind je goed of minder goed gaan in het onderwijs? 


 


Er mag wel wat vernieuwing komen in het onderwijs vinden de leerlingen. Het 


wordt al decennia lang op dezelfde manier gegeven. ‘Het onderwijs moet gewoon 


op de schop. Belangrijkste: het klaslokaal zelf. Als je binnenkomt, dan hangt er zo’n 


sfeer van, we zijn er weer, ik wil weer naar huis.’ 


Een aantal vindt het jammer dat je niet op de havo een aantal vakken op mavo-


niveau kan doen. Dat had hen kunnen helpen om niet af te stromen. Andersom 


kan wel: op de mavo examens op havo-niveau doen. 


Anderen vinden dat als bepaalde vakken je niet liggen en minder goed gaan je niet 


voor alle vakken een heel jaar over moet doen. De vakken die je beter liggen moet 


je in het normale tempo verder kunnen volgen. 


Een enkeling vindt de lestijden niet meer van deze tijd. ‘Het is meerdere keren 


bewezen dat het beter is voor onze hersenen om later te beginnen, dat boeit 


gewoon niemand.’  


Ook zou het onderwijs meer gepersonaliseerd moeten zijn. Onderwijs op maat. 


‘Als leerling zou iedereen een eigen traject moeten krijgen.’  


 


 


 


 


4.2 Wat maakt een school, vak, les, docent leuk en leerzaam? 


 


Wat is de ideale docent? 


Leerlingen vinden het ‘heel belangrijk’ dat leraren goed les geven. Maar wat is in 


hun ogen de ideale les of docent? Het blijkt dat een docent van vele markten thuis 


moet zijn en een mix van eigenschappen moet bezitten die soms in ‘wankel’ 


evenwicht zijn. 


 


 


Humor 


Alle leerlingen noemen humor als belangrijke eigenschap. Niet iedereen heeft 


dezelfde humor en niet iedereen is even grappig: ‘sommige docenten denken dat 


ze grappig zijn, maar zijn dat niet.’ En als docenten ‘teveel hun best doen om 


grappig te zijn’ werkt het blijkbaar ook niet. Humor mag niet kwetsend zijn. 


 


 


Orde en overwicht/gezag 


Leerlingen geven zelf aan de grenzen weleens op te zoeken, maar wel behoefte te 


hebben aan orde in de klas. Duidelijke regels en ook een vervolg geven aan 


dreigementen, wat in hun ogen nog te weinig gebeurt. ‘Streng maar rechtvaardig’ 


is het devies. ‘Niet vijf keer zeggen dat je iemand eruit stuurt en het dan niet doen, 


dan word je niet serieus genomen. Ik heb daar wel behoefte aan.’ Streng in de zin 


van consequent, maar niet chagrijnig. Vriendelijk en met humor. 


 


 


Goede uitleg geven 


De vmbo-leerlingen hebben behoefte aan een goede uitleg. De één gaat dat beter 


af dan de ander. ‘Hier hebben we een docent, daar snapte ik de lesstof en uitleg 


niet, toen heeft een klasgenoot het uitgelegd en snapte iedereen het opeens.’ 
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‘Gewoon de stof uitleggen en niet teveel bezig bent zijn met leerlingen te vriend 


houden, wat veel leraren hier proberen.‘ 


‘Een goede docent is als een slimme leerling. Hij legt het uit alsof hij ook een 


leerling is, maar weet heel goed waar hij over praat.’ 


 


 


Goede voorbereiding 


Een goede voorbereiding wordt eveneens veel genoemd. ‘Mevrouw ….. heeft een 


duidelijke structuur die ze elke les aanhoudt, PowerPoint met uitleg en een paar 


voorbeeldopgaves, daarna zelfstandig werken. Daarna ben je klaar. Andere leraren 


hebben geen voorbereiding, ze moeten dingen opstarten of ophalen, zorgt voor 


veel onrust.’ 


 


 


Duidelijke structuur, maar wel met afwisseling en interactie 


Lessen met een duidelijke structuur. Een ‘duidelijk programma per les’, maar ook 
de indeling van de les is belangrijk. En vraag leerlingen wat vaker wat ze van de les 
vinden. Hoe maakt een leraar een les boeiend? Door ook af te wisselen. ‘Niet alleen 
uitleg geven en dan nog heel kort wat doen. Dan haken we af.’ Andersom werkt 
ook niet ‘korte uitleg en dan moeten we de hele les opgaven maken.’ Een les moet 
niet saai worden. ‘Iedereen zit daar als een zombie.’ 
‘Niet alleen theorie, ook andere dingen doen, spelletje en quiz ofzo.. waardoor je 


het makkelijker onthoudt. Niet alleen uit een boek voorlezen.’ 


Een les met voldoende interactie. ‘Veel vragen met stellingen, hand opsteken, gaat 


echt met de groep bezig en in gesprek. Dan zit de docent in het midden, ga je de 


hele les praten over een bepaald onderwerp.’ 


 


 


 


 


Herhalen 


Herhaling helpt om de lesstof er goed in te krijgen. Daarbij helpt het als een docent 


steeds nieuwe methodes bedenkt om de aandacht te houden. ‘Hij maakt filmpjes, 


dan legt hij een paragraaf van het hoofdstuk uit met een grapje, staat op YouTube. 


Dan moet je het kijken, kun je niet doorspoelen, en dan zijn er vragen die je moet 


beantwoorden.’ 


 


 


Wederzijds respect 


Leerlingen geven aan dat als een docent goed met ze probeert om te gaan zij het 


gevoel hebben daar ook wat voor terug te moeten doen en eerder hun best willen 


doen. ‘Het is prettig als leraren ook respect voor jou hebben.’  


Het gaat daarbij om het gevoel gewaardeerd te worden. ‘Dan ben je zelf ook losser, 


ga je meer in gesprek met de docent, krijg je meer een band.’ 


 


 


Kan zich in de leerlingen verplaatsen 


Een goede docent heeft inlevingsvermogen en feeling met wat de jongeren bezig 


houdt. ‘Kan goed met leerlingen omgaan.’ Maar ‘dat is niet cool doen om erbij te 


horen.’ Leeftijd van de docent maakt hierbij niets uit. Het hangt van de docent af. 


Als ze je maar begrijpen. Toch vinden de leerlingen jongere docenten ‘creatiever’ 


in hun lesmethoden.  


 


 


Open staan voor vragen en kritiek 


Leerlingen vinden het prettig als ze het gesprek met de docent aan kunnen gaan 
en andersom. Een open sfeer waarbij je van beide kanten open staat voor vragen 
en kritiek. ‘We zeiden wat van de les en toen zei ze “maar dan geven jullie toch zelf 
les!”‘ 
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’Vaak zeggen leraren “ik doe niet aan discussies.” Ik vind het belangrijk om wel in 


discussie te gaan, dat is communicatie.’ 


 


 


Positieve feedback geven en kunnen motiveren 


Leerlingen ontvangen graag positieve feedback. Als ze denken een stempel 


opgedrukt te krijgen en demotiverende opmerkingen ontvangen, hebben ze 


eerder de neiging het bijltje erbij neer te gooien, dan het als een uitdaging te zien 


en (nog) een tandje harder te lopen. ‘Sommige leraren zijn negatief: “je gaat het 


toch niet halen, waarom probeer je het nog.”’  


Halverwege het jaar melden dat een leerling zeker gaat afstromen, motiveert niet. 
‘Dan doe je dus vervolgens niks meer.’ 
 
 
Benaderbaar en betrokken 


‘Als je binnenkomt, moet je heel oplettend zijn, wat kan ik wel of niet doen, je kan 


hem niet peilen.’ De sfeer is belangrijk. ‘Niemand durfde af te dwalen in de les.’ Zij 


voelen wel dat docenten ‘dichter op de leerlingen zit’ dan op de havo. Natuurlijk 


verschillen docenten hierin. Leerlingen geven aan het snel aan te voelen wanneer 


de belangstelling oprecht is, of niet. 


 


 


Vriendelijk, niet chagrijnig 


Een positieve uitstraling is belangrijk vinden de leerlingen. ‘Als leerlingen weten 
dat een docent makkelijk boos wordt, gaan ze dat proberen te bereiken.’ 
 
 
Binnen en buiten de les hetzelfde 


Tijdens de gesprekken komt naar voren dat sommige docenten in de klas heel 


anders zijn dan wanneer ze in school rondlopen. 


Leerlingen geven aan dat vervelend te vinden. ‘Tijdens een open dag was een leraar 


heel anders. Wilde hij indruk maken, en dan kom je in zijn les en dan mag veel niet. 


Sommige docenten zijn echt heel anders.  


 


 


4.3 Wat motiveert je, wat zorgt dat je ervoor wilt gaan? 
 


Wat motiveert de vmbo-leerlingen om hun best te doen en voor een vak te willen 


gaan? Aan de ene kant weten ze dat een diploma nodig is voor een baan later en 


brood op de plank, aan de andere kant zien ze het nut van bepaalde vakken niet 


in. Wat kan je ermee in de maatschappij? Als de toepasbaarheid van een vak in het 


dagelijkse leven wordt gezien, geeft dat een aantal leerlingen de motivatie om zich 


meer in te zetten. ‘Altijd als je vraagt waar je het voor nodig hebt, zegt de docent 


“maakt niet uit, je moet het gewoon doen.”’ Anderen geven aan school als een 


verplichting te zien. ‘Als het geen verplichting was had ik wel wat meer vrije dagen 


genomen.’ Een leuke docent voor de klas, duidelijke en mooi gepresenteerde uitleg 


kan wel helpen. Anderen geven aan dat ze goed in een vak moeten zijn om zich 


ervoor te willen inzetten. En als ze teveel huiswerk voor een vak op krijgen, hebben 


sommigen de neiging er dan maar helemaal niets aan te doen. 


 


Interviewer: ‘Heb je ooit een leuke dag op school?’ 


Leerling: ‘Dan moet het wel een hele speciale dag zijn!’ 


 


 


4.4 Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes? 


 


Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs? De groep vmbo-ers 


is het erover eens dat jongens over het algemeen meer moeite hebben met 


plannen en het ‘leren leren’. En dat meisjes eerder geneigd zijn hun huiswerk of 
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een samenvatting te maken. Jongens zijn wat drukker, sneller afgeleid. Meisjes zijn 


wat gevoeliger.  


 


‘Ik had een spanningsboog van een amoebe.’ 


 


Zij vinden praktisch allemaal dat docenten niet verschillend met jongens en meisjes 


zouden moeten omgaan in de les. 


In bepaalde groepen komt nog een ander aspect aan de orde. Zowel de jongens als 


meisjes uit die groepen vinden dat sommige docenten jongens en meisjes 


verschillend behandelen. Meisjes zouden meer mogen dan jongens en komen met 


bepaald gedrag weg. 


‘Je moet gelijk behandeld worden. Meisjes worden zachter aangepakt.’  


‘Mannelijke docenten geven meer aandacht aan meiden.’  


‘ …en zijn aardiger. Tegen de meisjes zegt de leraar nooit iets!’ 


‘We waren ons werkboek vergeten, maar als meisjes dat gedaan hadden 


hoefden ze zich niet te melden.’ 


 


 


4.5 Hoe was de begeleiding van de mentor/coach? 


 


Kan iedere docent je mentor zijn? 


Niet iedere docent is in de ogen van de leerlingen geschikt om mentor te zijn. Een 


goede mentor omschrijven ze als volgt: 


 


 


 


Waar moet een goede mentor aan voldoen? 
 Is duidelijk 


 Kan goed met leerlingen praten 


 Begrijpt leerlingen 


 Geeft aandacht aan iedereen 


 Geeft positieve feedback 


 Zoekt met je naar oplossingen 


 Toont oprechte interesse 


 Is betrokken / niet afstandelijk 


 Heeft oog voor de persoon en de cijfers 


 Neemt de tijd voor je 


 Kan je (in) vertrouwen (nemen) 


 Gaat met je in gesprek 


 Heeft oog voor de klas en voor de persoon 


 Ziet het mentorschap niet als verplichting 


 Je moet het zelf willen zijn en niet ‘verplicht’ toegewezen krijgen. 


 


‘Ze was gewoon heel duidelijk, kan heel goed met leerlingen praten. Ze begrijpt de 


leerlingen ook wel meer heb ik het idee. Ze hielp, ook al had ik het heel makkelijk. 


Zelfs aan het eind van het jaar deed ze met iedereen een evaluatie. Echt positief 


vooral ook.’  


 


‘Mee denken en oprechte aandacht. Mijn mentor is dat niet: ik kan net zo 


goed tegen een muur praten.’ 


‘Tijdens mentoruur werd aardrijkskunde gegeven.’  
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‘Je wordt goed voorbereid op het examen. Wel meer aandacht voor 


vervolgopleiding.’ 


‘Mijn mentor kan problemen oplossen zodat het klein blijft.’ 


‘De moeder van een klasgenootjes was ziek. Toen fietste de mentor met ons 


mee voor een gesprekje (thuis), had ze echt voorbereid met snoepjes enzo.‘ 


‘Ik had één die zei, gewoon even knallen en dan lukt het wel… dat helpt niks!’ 


 


 


 


Sommige leerlingen hebben geen mentor omdat deze persoon (tijdelijk) niet op 


school is. Tijdens het examenjaar vinden ze dat niet handig omdat ze dan niet 


met hun mentor kunnen sparren over hun vervolgopleiding. 


 


Wanneer leerlingen een betere klik hebben met één van hun docenten dan met 


hun mentor dan gaan ze bij ‘problemen’ naar hen toe. En welke docent dat dan 


is, verschilt per persoon.  


 


 


Van havo 3 naar mavo 4: hoe was de aansluiting? 


Leerlingen die van havo 3 naar mavo 4 (examenjaar) zijn gegaan wijzen erop dat 


qua aansluiting niet alles vlekkeloos is verlopen. Een aantal lessen/toetsen moeten 


worden ingehaald, ook nu nog vlak voor het schoolexamen en het centraal 


examen. ‘En dat vertellen ze nu pas.’ Dat had volgens de leerlingen anders gekund: 


‘Aan het begin van het vierde jaar had er een overzicht moeten zijn.’ Er zijn periodes 


geweest waarop ze het rustiger hadden en de vakken makkelijker konden worden 


afgerond. 


Een goede voorlichting en begeleiding bij de keuze van eindexamenvakken is 


volgens de leerlingen belangrijk. Helemaal omdat de keuzes doorwerken naar een 


vervolgstudie toe. Ook als je na het vmbo de havo wil doen. ‘Ik had het fijn 


gevonden als ze hadden aangegeven welke vakken ik het slimst kan kiezen om weer 


naar de havo te gaan.’  


 


 


4.6 Conclusie 


 


Het voortgezet onderwijs zou volgens de vmbo-ers wel in een wat moderner jasje 


gegoten mogen worden. Meer op de individuele leerling afgestemd, waarbij je 


vakken op verschillende niveaus of tempo zou moeten kunnen doorlopen.  


 


De leerlingen vinden het heel belangrijk dat een docent goed les kan geven. Wat is 


dan in hun ogen een goede docent? Het blijkt een duizendpoot die in de allereerste 


plaats humor moet hebben. Daarin moet veel kunnen, maar humor mag niet 


kwetsend zijn. Leerlingen geven aan dat er over het algemeen meer orde in de klas 


mag komen. Docenten mogen duidelijker regels stellen. Niet alleen met straf 


dreigen, maar ook doen. Goed uitleg geven is een vak apart. De vmbo-ers vinden 


het fijn als een docent dit goed kan. Goed voorbereide lessen met een duidelijke 


structuur, maar met afwisseling en interactie. Een goede docent heeft 


inlevingsvermogen en feeling met wat de jongeren bezig houdt. Is benaderbaar en 


betrokken. Respect moet wederzijds zijn. 


 


De leerlingen geven aan dat een stempel opgedrukt krijgen of demotiverende 


opmerkingen averechts werken. Ze gaan er eerder minder dan beter door 


presteren. 


 


Als leerlingen het nut van een vak inzien, zien hoe een vak verweven is in het 


dagelijkse leven, dan motiveert dat. Een les die goed in elkaar zit en een fijne 
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docent motiveren ook. Sommigen geven aan dat het helpt als ze goed in een vak 


zijn. Dan willen ze er meer voor doen. Te veel huiswerk kan demotiveren om het 


huiswerk vervolgens dan maar helemaal niet te maken. 


 


De vmbo-ers merken dat jongens over het algemeen meer moeite hebben met 


leren leren en plannen. Ze vinden niet dat jongens en meisjes verschillend 


behandeld moeten worden in de les. Dat gebeurt soms wel. In bepaalde groepen 


vinden zowel de jongens als meisjes dat bepaalde docenten een 


voorkeusbehandeling hanteren. Meisjes komen in die gevallen met bepaald gedrag 


weg, terwijl jongens erop aangesproken worden. 


 


Ook het mentorschap vraagt om bepaalde vaardigheden/eigenschappen. Hij of zij 


kan goed met leerlingen praten, begrijpt ze, geeft positieve feedback en zoekt mee 


naar oplossingen bij problemen, neemt de tijd voor je en kan je in vertrouwen 


nemen. Heeft oog voor de leerling, maar ook voor de klas als geheel.  


 


Wanneer leerlingen een betere klik hebben met één van hun docenten dan met 


hun mentor dan gaan ze bij ‘problemen’ naar hen toe. En welke docent dat dan is, 


verschilt per persoon. 
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Voorwoord 
De Drentse Onderwijsmonitor geeft jaarlijks een actueel beeld van het onderwijs 

in onze provincie door verschillende gegevens bij elkaar te brengen. Vooral 

cijfermatige gegevens die soms vragen om een verdere verdieping. Afstroom in het 

voortgezet onderwijs komt vaak voor. Vorig jaar zijn gesprekken gevoerd met 

ouders en leerkrachten in het basis- en voorgezet onderwijs over de overgang van 

de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de problemen die de leerlingen 

hierbij mogelijk ondervinden. Hierbij kwam ook afstroom aan de orde. In het 

rapport ‘Van basisschool naar voortgezet onderwijs’ staan concrete ideeën en 

suggesties die deze gesprekken hebben opgeleverd. Maar hoe denken jongeren 

zelf over afstroom en het onderwijs? De Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit 

wilde dit jaar ervaringen van leerlingen vmbo tl zelf horen. Hoe kijken zij naar 

afstroom en wat motiveert hen? Welke succesfactoren en belemmeringen zijn er 

in hun ogen? 

Het rapport “Voortgezet onderwijs en afstroom” geeft hier een compacte 

samenvatting van. De jongeren geven op hun eigen wijze, met een kritische blik en 

vaak met humor en scherpzinnigheid een kijkje in het schoolleven van een vmbo tl 

leerling. Dat levert soms een verfrissende kijk op. Gevraagd en ongevraagd geven 

zij tips voor het voortgezet onderwijs. De Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit 

gaat er vanuit dat de praktische aard van dit rapport uitnodigt om ermee aan de 

slag te gaan. 
 

Mieke Damsma 

 

Voorzitter Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit 

 

  



VOORTGEZET ONDERWIJS EN AFSTROOM 

 

 

       5         

1. Inleiding 
 

Drentse onderwijsmonitor 

In Drenthe zijn er relatief veel leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan 

‘afstromen’ naar een opleiding onder het adviesniveau van de basisschool. En dit 

komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Dat blijkt uit de Drentse 

Onderwijsmonitor 2018 en voorgaande edities. Hoe komt dat?  

 

De bevindingen uit de Drentse Onderwijsmonitor over afstroom waren voor de 

Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit aanleiding om Trendbureau Drenthe te 

vragen aanvullend onderzoek te doen onder leerlingen in het voortgezet 

onderwijs. Gesprekken moesten inzicht geven in hoe jongeren zelf afstroom 

hebben ervaren. Wat zijn volgens hen redenen geweest waarom ze zijn 

afgestroomd en welke lessen kunnen hieruit getrokken worden?  

 

In februari en maart 2019 hebben we gesprekken gevoerd met leerlingen op 4 

scholen voor voortgezet onderwijs in Drenthe: CSG Dingstede (Meppel), CS Vincent 

van Gogh (Assen), Esdal College (Emmen) en Hondsrug College (Emmen). 

 

De gesprekken zijn (na toestemming van ouders) gevoerd met vierdejaars (en 

enkele derdejaars) leerlingen vmbo tl die tijdens hun schoolloopbaan zijn 

afgestroomd. In totaal hebben we 7 groepsgesprekken van een uur gevoerd en op 

die manier 32 leerlingen gesproken. 

 

 

 

We willen de vmbo tl leerlingen bedanken voor het delen van hun ervaringen en 

hun kijk op het onderwijs. De scholen bedanken wij voor hun medewerking aan dit 

onderzoek en de organisatie achter de schermen. 

 

In dit rapport leest u hoe leerlingen het onderwijs en afstroom op hun school voor 

voortgezet onderwijs (vo-school) hebben ervaren en welke lessen hieruit te leren 

zijn. We krijgen hiermee een kijkje in de belevingswereld van 15-, 16- en 17-jarige 

jongeren. Het is hun verhaal. 

 

De boodschap aan het onderwijsveld is ‘doe er je voordeel mee’ en bekijk met 

welke ideeën, die leerlingen zelf hebben aangedragen, je binnen je school aan de 

slag wilt gaan.  
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2. Afstroom in het voortgezet onderwijs 
 

2.1 Wat zeggen de cijfers? 

 

Op Drentse vo-scholen zijn evenveel derdejaars leerlingen op adviesniveau als 

landelijk. 

Bij aanvang van schooljaar 2017-2018 volgt 59% van de derdejaars leerlingen van 

een vo-school in Drenthe, onderwijs op het niveau dat de basisschool adviseerde. 

Ook landelijk is dit aandeel 59%. Er zijn verschillen per Drentse regio. In Zuidwest 

Drenthe1 bijvoorbeeld zit ongeveer de helft op het geadviseerde niveau in leerjaar 

3. Maar omdat hier meer dubbele adviezen zijn gegeven (figuur 1: 11%+10%) is dat 

niet verwonderlijk en zien we ook dat meer leerlingen op het hoogste of laagste 

niveau van het dubbel advies zitten.  

 

Op Drentse vo-scholen is iets meer afstroom en iets minder opstroom vergeleken 

met heel Nederland.  

Het aandeel derdeklassers dat onder het schooladvies of op het laagste niveau van 

het dubbel advies onderwijs volgt, is bijna een kwart en daarmee hoger dan 

landelijk2. Evenzo zien we dat het percentage leerlingen dat boven of aan de 

bovenkant van het schooladvies onderwijs volgt lager is dan landelijk (19% versus 

23%).  
 

 

                                                           
1 Noord en Midden Drenthe (NM Dr): Tynaarlo, Noordenveld, Assen, Aa en Hunze en 

Midden-Drenthe. Zuidoost Drenthe (ZO Dr): Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. 

Zuidwest Drenthe (ZW Dr): Westerveld, Meppel, De Wolden en Hoogeveen. 

 

Figuur 1 

 

Bron: Drentse Onderwijsmonitor, website Trendbureau Drenthe 

2 Een leerling volgt onderwijs op het laagste niveau van een dubbel advies als de 
basisschool bijvoorbeeld vmbo gt-havo heeft geadviseerd en de leerling in het derde 
leerjaar in een vmbo gt klas zit. Een ander voorbeeld: een leerling kreeg het advies havo-
vwo en zit in het derde leerjaar op de havo. 
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Het aantal afstromers is de afgelopen jaren afgenomen, zowel in Drenthe als 

landelijk. 

Kijken we naar afstroom in de afgelopen jaren, dan zien we een dalende trend. In 

schooljaar 2014-2015 was meer dan een vijfde in het derde leerjaar afgestroomd 

ten opzichte van het schooladvies. In 2017-2018 is dat gedaald tot 15%. Ook 

landelijk zien we een afname. 

 
Figuur 2 

 
Bron: Drentse Onderwijsmonitor, website Trendbureau Drenthe 

 

Jongens stromen vaker af dan meisjes. 

De Drentse Onderwijsmonitor 2017 laat zien dat er grote verschillen zijn tussen 

jongens en meisjes. Jongens stromen vaker af. Bijna een kwart van de jongens 

(24%) zit een heel niveau lager dan geadviseerd. Bij de meisjes is dat 15%. Een jaar 

eerder zagen we deze verschillen tussen jongens en meisjes eveneens.  

Afstroom onder leerlingen met een havo-advies is groot. 

De groep vmbo tl leerlingen die we hebben gesproken hebben in de meeste 

gevallen een havo advies gekregen. Als we inzoomen naar afstroom onder alle vo-

leerlingen in Drenthe met een havo-advies dan zien we dat dit relatief vaak 

voorkomt. Ruim een kwart zit in het derde leerjaar onder het advies dat zij van de 

basisschool kregen. Terwijl de vorige figuur liet zien dat het gemiddeld aandeel 

afstromers (van alle onderwijsniveaus bij elkaar) op 15% ligt. Een groot verschil 

dus. Ook landelijk gezien is de afstroom onder leerlingen met een havo-advies 

hoger dan gemiddeld. Het verschil is echter minder groot dan in Drenthe. 

 
Figuur 3 

 

Bron: Drentse Onderwijsmonitor, website Trendbureau Drenthe 
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2.2 Welke route hebben leerlingen afgelegd en wat zijn hun 

ambities? 
 

De eerste vragen die we aan de groep voorlegden waren erop gericht om van elke 

leerling kort hun (school)loopbaan (geschiedenis + toekomst) in kaart te brengen. 

De afgelegde route en ambities voor de toekomst kwamen zo aan de orde. We 

vroegen leerlingen een aantal antwoorden op kaartjes te schrijven en die 

vervolgens onder hun naam op te hangen op een stickywall (doek waarop de 

kaartjes blijven plakken). We legden de volgende vragen voor: 

- Op welk schoolniveau ben je begonnen en wanneer ben je afgestroomd 
(welke klas)?  

- Wat ga je na deze opleiding doen? (havo, mbo,…)  
- Wat wil je na je schoolopleidingen bereiken, weet je dat al?  
- En wist je dat op het moment van afstroom ook al?  
 

Met deze werkmethode maakten we versneld kennis met de groep (de leerlingen 

kenden elkaar al wel) en konden we tijdens de gesprekken snel op ieders situatie 

inspringen en doorvragen. 

 
Figuur 4 Werkwijze op de stickywall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto zijn ook kaartjes te zien met oorzaken die volgens de leerlingen hebben 

bijgedragen aan minder goede schoolprestaties en uiteindelijk afstroom. Hierover 

meer in paragraaf 3.1. 

 

 

Welke route hebben de vmbo tl-ers afgelegd? 

 

Van de 32 leerlingen zijn 21 begonnen op de havo, 10 leerlingen in de brugklas 

havo/vwo en 1 in een mavo/havo klas. Een aantal leerlingen deed tweetalig 

onderwijs (TTO) op de havo. 

 

12 leerlingen zijn afgestroomd na de 1e klas, 13 leerlingen gingen na klas 2 naar het 

vmbo en 7 leerlingen maakten de overstap alsnog in klas 3. 

 

Welke vervolgopleiding kiezen de vmbo-ers? 

 

Het merendeel van de leerlingen die wij gesproken hebben wil na het vmbo een 

mbo-opleiding gaan volgen (24 leerlingen). De meeste van hen weten ook al welke 

mbo-opleiding zij willen gaan doen. Een aantal twijfelt nog.  

4 leerlingen willen na het vmbo de havo (weer) proberen, 1 leerling twijfelt tussen 

het mbo en de havo en 3 leerlingen weten het gewoon nog helemaal niet. 

 

Volgens de leerlingen wordt er vanuit de scholen niet echt gestimuleerd om naar 

de havo te gaan. Er wordt eerder gewaarschuwd dat het geen gemakkelijke weg 

zou zijn. ‘Als je slim bent ga je naar het mbo, want bijna niemand haalt de havo.’ 

Leerlingen hebben wisselende ervaringen met de mate waarin zij begeleid worden 

door hun mentor of loopbaanbegeleider bij hun keuze voor een vervolgopleiding. 

De meesten hebben zin om naar een andere school te gaan en nieuwe vrienden te 

maken. De woordenwolk geeft een beeld van de vervolgopleiding die de leerlingen 

willen gaan volgen.  
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Figuur 5 Welke vervolgopleiding ga je doen? 

 

 
 

Wat willen de leerlingen bereiken (opleiding/beroep)? 

Vierentwintig van de gesproken leerlingen hebben een duidelijk doel voor ogen 

wat zij uiteindelijk willen bereiken. Ze zijn gedreven om dat doel te bereiken. 

Sommigen geven daarbij een opleidingsniveau aan en anderen (ook) een beroep 

dat zij later willen uitoefenen. Afhankelijk van wat zij willen worden, zal er ook na 

hun vervolgopleiding nog verder doorgeleerd moeten worden. Dat weerhoudt hen 

niet in hun ambities. De één wil later een eigen bedrijf opstarten of restaurant kok 

worden, anderen willen als gamedesigner, geluidsmixer of stuurman op de grote 

vaart aan de slag. Bijna de helft van de groep geeft aan verder door te willen leren 

en uiteindelijk een hbo opleiding te willen volgen. Soms hebben ze daar al een hele 

specifieke opleiding bij voor ogen, zoals bedrijfskunde of rechten. Een aantal wil 

het onderwijs in. Eén leerling verwoordt het belang van een goede (vak)opleiding 

als volgt: ‘Ik wil gewoon later een goeie baan hebben. Ik zie op tv mensen met 

schulden, dat wil ik niet!’ 

 
Figuur 6 Wat wil je bereiken? 
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Wisten de leerlingen ook al wat ze wilden worden toen zij gingen afstromen? 

Het merendeel van de leerlingen had op het moment dat ze van de havo naar het 

vmbo afstroomden geen flauw idee wat ze later wilden gaan doen 

(opleiding/beroep). ‘Vanaf klas 1 zeggen ze dat je goeie cijfers moet halen als je dit 

en dit wil,  maar ik was 12 jaar, ik wist nog niet wat ik wilde doen!’  

6 leerlingen wisten het al wel: leerkracht op de basisschool, monteur 

installatietechniek, gamedesigner, advocaat, restaurant kok en docent 

wiskunde/biologie. 

Weten wat je wil worden motiveert om je best te doen. ‘Nu heb ik een doel, dat 

helpt.’ 

  



VOORTGEZET ONDERWIJS EN AFSTROOM 

 

 

       11         

3. Waarom leerlingen zijn afgestroomd, hun eigen 

verhaal 
 

3.1 Redenen van afstroom 

 

De leerlingen kregen een set met kaartjes waarop allerlei mogelijke oorzaken voor 

afstroom stonden. We vroegen welke oorzaken er bij hen voor hebben gezorgd dat 

ze de havo niet hebben kunnen voortzetten en zijn afgestroomd. Daarbij hebben 

ze voor henzelf de redenen gerangschikt van meest naar minst bepalend.  

 

Alles bij elkaar genomen levert dat het volgende op: 

 
Figuur 7 Redenen afstroom 

 

Redenen van afstroom Aantal keren genoemd % 

Ikzelf 31 24% 

Manier van lesgeven 26 20% 

Social media en gamen 17 13% 

Docenten 16 13% 

Vrienden/medeleerlingen 16 13% 

School 10 8% 

Ouders/thuissituatie 7 6% 

Anders 4 3% 

 

 

Ikzelf 

De leerlingen vinden praktisch allemaal dat de oorzaak voor afstroom allereerst bij 

henzelf gezocht moet worden (31 jongeren geven aan de oorzaak bij zichzelf te 

zoeken). 23 van de 32 leerlingen noemt zichzelf als belangrijkste oorzaak.  

 

‘Uiteindelijk ligt het altijd aan jezelf.‘ 

‘Ja, vooral in die tijd wou ik gewoon voetballen.’ 

‘Ik deed gewoon niks voor school.’  

‘In de 3e kwam ik erachter dat je sowieso wel iets moet doen.’ 

‘Als je geen motivatie hebt, dan moet je dat toch bij jezelf zien te vinden.’ 

 

 

 

Manier van lesgeven 

iPad / Chromebook onderwijs 

De vmbo-leerlingen van scholen waarop met iPads of Chromebooks gewerkt 

wordt, waren kritisch over de inzet van deze middelen. Je moet wel heel sterk in je 

schoenen staan om niet constant afgeleid te worden. Zowel thuis als in de les. De 

leerlingen waren zelf meesters in het ‘ongemerkt’ tijdens de les Netflixen of 

spelletjes doen. De meeste leerlingen die we gesproken hebben die op een school 

zitten waar iPads of Chromebooks worden gebruikt, geven aan dat dit een grote 

bijdrage heeft geleverd aan het zittenblijven of afstromen. Ze konden de verleiding 

niet weerstaan en hadden liever les uit boeken gehad. Op bepaalde 

scholen/klassen is de inzet van deze middelen weer stopgezet. Ook omdat ‘het 

systeem er steeds uitlag.’ De jongeren vinden dat het leren uit boeken beter en 

prettiger is. En als je wel een iPad of Chromebook introduceert, dan moet je daar 

niet te jong mee beginnen.  

‘Geef een groep 8-leerling een laptop en internetverbinding……..’ (ze zeggen nog 

net niet ‘dat is vragen om problemen.’) 
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‘We hadden drie iPad-klassen, rest was met boeken. Ik was niet de enige die 

bleef zitten. Een ander is halverwege geswitcht naar een klas met boeken, die 

heeft het wel gered.’  

‘in mijn eerste iPad klas zijn wel 7 mensen blijven zitten.’ 

‘Als de docent langs kwam klikte je snel iets weg.’  

‘Chromebook leidt af, boeken is lekkerder.’  

‘Ik kan niet leren vanaf de Chromebooks.’  

 

 

Een enkeling kan de verleiding wel weerstaan en noemt voordelen van een 

Chromebook. Het is bijvoorbeeld handig om er aantekeningen of presentaties op 

te kunnen maken.  

Antwoordenboekjes 

Bij sommige vakken krijg je naast een werkboek ook antwoordenboekjes. Ook hier 

komt een verleiding om de hoek kijken die een enkeling niet kan weerstaan. ‘Voor 

mij was dat niet goed, want ik keek alles af en schreef het over. Daar leer je 

natuurlijk niks van. Maar het leek wel alsof ik m’n huiswerk had gemaakt.’ 

 

 

Social media en gamen 

In het verlengde van de vorige paragraaf over het gebruik van iPads/Chromebooks 

noemde de helft van de leerlingen die we hebben gesproken dat hun gamegedrag 

en actief zijn op social media hen parten heeft gespeeld. 

 

 

  ‘Ik leerde gewoon niet. Ik gamede heel veel, is nog steeds zo.’ 

‘Chromebook aan voor een liedje. Uren afgeleid, 2 minuten huiswerk. Ik weet 

er beter mee om te gaan. Ik zit er minder op.’  

‘Ik heb er wel een beetje spijt van, maar gamen heeft wel veel geholpen bij 

m’n Engels vocabulaire.’ 

 

 

Docenten 

Leerlingen geven aan dat ze te maken hebben gehad met veel lesuitval, wisselingen 

van docenten en lesachterstand. Het duurde soms lang voordat een vervanger 

gevonden was en als de vervanger er wel kwam was het soms wennen aan de 

manier van lesgeven.  

Daarnaast stemmen docenten onderling toetsen niet altijd goed op elkaar af. 
Daardoor is het in sommige perioden heel rustig en in andere moet erin ineens 
heel veel tegelijkertijd gebeuren.  
 

Leerlingen vinden dat zij in het jaar waarop ze zijn afgestroomd niet altijd een even 

goede band met de docenten hadden. ‘Als je een slechte band hebt met de leraar, 

denk je “ik heb er echt geen zin meer in.”’ 

Bovendien mocht er wel wat meer humor en vrolijkheid zijn en waren 

opmerkingen van docenten in hun ogen niet altijd motiverend. ‘Ze zeiden je gaat 

afstromen, toen deed ik niets meer.’  

 

 

Vrienden/medeleerlingen 

De vriendengroep van leerlingen blijkt niet alleen van belang bij de keuze voor een 

school voor voortgezet onderwijs. Eenmaal op de nieuwe school kunnen vrienden 
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en vriendinnen, tijdens de les of na schooltijd, voor afleiding zorgen. Huiswerk 

komt hierbij niet altijd op de eerste plaats. 

 

 

School: verschil havo en vmbo tl 

Veel opmerkingen van de leerlingen over de school hebben te maken met het 

verschil tussen havo en vmbo tl. 

De sfeer op de havo-school was niet altijd leuk (en minder leuk dan op het vmbo). 

De school was groter en onpersoonlijk. ‘Hier kent elke leraar je. Op de havo-locatie 

kent alleen je mentor je.’ Sommige leerlingen die op een kleinere basisschool 

hebben gezeten geven aan zo'n grote school opeens wel druk en onoverzichtelijk 

te vinden. 

De leerlingen zetten de verschillen (zoals zij ze hebben ervaren) op een rij: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havo 

Veel zelfstandig en zelf aan de slag 

Korte uitleg 

Minder in beeld 

Mentor kent je 

Docenten beter op inhoud 

 

Grotere school 

Veel subgroepjes, sfeer minder fijn 

Minder hulp en ondersteuning   (ook 

buiten lessen om, ook bij dyslexie) 

Tempo hoger 

Serieuzer 

Veel leren en huiswerk 

 

Docent komt meer toe aan 

behandelen van de lesstof 

Als je iets niet snapt, krijg je de indruk 

dat ze je dom vinden. Daardoor ga je 

minder vragen stellen. 

 

Vmbo tl 

Meer klassikaal en bij de hand gepakt 

Meer uitleg 

Meer in beeld 

Docenten kennen je 

Docenten beter op persoonlijk vlak 

(betrokken) 

Kleinere school  

Betere sfeer 

Meer hulp en ondersteuning     (ook 

buiten lessen om, ook bij dyslexie) 

Tempo lager 

Losser 

Meer huiswerk maken in de klas en 

daardoor meer vrije tijd 

Docent is meer bezig met orde 

houden en opvoeden 

Als je iets niet snapt en vragen stelt 

vinden ze dat dapper (en waarderen 

ze dat). Daardoor durf je sneller 

vragen te stellen. 
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‘Ik moest opeens leren, en ik dacht, hoe moet dat eigenlijk?’ 

‘Ik had de instelling en motivatie niet voor havo.’ 

‘De manier van lesgeven, de spanning, de druk was voor mijzelf te hoog.’ 

‘Het idee dat je hier een backup hebt is wel fijn, dan ga je je minder zorgen 

maken.’ 

‘Het niveau is makkelijker dus ik hoef er minder voor te doen, maar mijn 

motivatie is hetzelfde, ik heb nog steeds niet veel zin.‘ 

‘Ik hoef veel minder tijd te besteden aan school en haal gewoon goede 

cijfers.’ 

‘Sommige leraren, als je slechte cijfers haalt, dan voelt het dat ze je niet meer 

mogen, dan krijgen ze de pik op je.’ 

‘Als ik ergens mee zit kan ik gewoon naar (……) toe gaan, dat vind ik wel heel 

fijn, dat ik extra begeleiding krijg.’ 

 

 

 

Thuissituatie 

De thuissituatie heeft de leerlingen soms ook parten gespeeld. Bijvoorbeeld omdat 

ouders ziek werden of gingen scheiden of omdat ze zelf niet lekker in hun vel zaten. 

Er was daardoor te veel afleiding, waardoor leerlingen zich slecht konden 

concentreren. 

 

 

Grote overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs 

Veel van de gesproken leerlingen noemen de overgang van de basisschool naar het 

voortgezet onderwijs groot. Ze keken ernaar uit om een nieuwe stap te maken. 

Eenmaal op een school voor voortgezet onderwijs, merken ze dat je minder tijd 

overhoudt voor vrienden of voor voetballen. Ze moeten leren leren en leren 

plannen. Hoe doe je dat? En op de basisschool waren ze een van de beter lerende 

kinderen en hoefden ze niet zoveel te doen. Op de havo waren ze opeens geen 

uitblinkers meer. En vragen stellen op een nieuwe school, in een nieuwe klas is in 

het begin eng. 

Een enkele leerling die we gesproken hebben vond het geen grote overgang. ‘Het 

was zoals ik verwacht had.’ 

 

‘Iedereen gaat naar de middelbare school, van hoera! Maar na een paar 

weken dan denk je wel… tsja!’ 

‘Mijn eerste toets, Frans woordjes stampen, had ik een 4,2 ofzo… Mijn manier 

van leren was gewoon anders. ‘ 

 ‘De eerste tijd was voor mij echt een hel. Ik wenste dat ik weer in groep 8 

zat. Wist niet hoe ik moest leren.’  

 

 

De vmbo-ers geven aan dat de overgang vanaf de basisschool beter begeleid zou 
moeten worden. Met name plannen was belangrijk. In groep 8 zou je dat volgens 
hen al moeten leren en mentoren en docenten in de 1e klas van de vo-school 
moeten daar ook meer aandacht aan besteden.  
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Enkele leerlingen geven aan dat ze denken een te hoog schooladvies te hebben 

gekregen. Ze wijten dat aan een te makkelijke eindtoets, aan ouders die, ondanks 

een ander advies, voor de havo hebben gepleit of aan de basisschool die ‘erom 

bekend stond dat ze leerlingen snel een te hoog advies gaven.’ 

 

 

3.2 Hoe hebben leerlingen afstroom ervaren? 

 

In de hele discussie over schooladviezen en afstroom wordt regelmatig gezegd dat 
afstroom vermeden moet worden omdat het een grote impact zou hebben in 
negatieve zin. 
 
Dat blijkt bij de vmbo-ers die wij hebben gesproken heel erg mee te vallen.  

‘Ik vind het prima, het komt wel goed.’ 

‘Ik vond het ook wel fijn om gewoon hier naar toe te gaan.’ 

‘Ik gunde mezelf die stap terug.’ 

‘Het is goed dat ik het geprobeerd heb.’ 

 

 
Over het algemeen hebben de vmbo-leerlingen niet het gevoel gefaald te hebben 

omdat ze zijn afgestroomd. Maar de omgeving reageerde soms wel met 

teleurstelling.  

‘Doordat mijn ouders teleurgesteld waren, was ik het ook.’  

‘Drie jaar later was mijn pa nog teleurgesteld. Hij draait nu pas bij.’ 

‘Iedereen in de familie doet havo, vwo, universiteit. Iedereen schrok er in 

eerste instantie wel van. M’n ouders steunden me, maar opa’s, oma’s, ooms, 

tantes… Ik heb het eerst voor mezelf gehouden. Ik wou het eerst op orde 

krijgen. Ik vond het niet echt jammer ofzo. Die spanning was bij mij weg. En 

ik heb er voor mezelf veel aan gedaan.’ 

 
Een enkeling was echt teleurgesteld in zichzelf. ‘M’n omgeving zei niet dat ik 
gefaald had, dat lag echt bij mezelf. Ik heb lang over de beslissing gedaan.’ 
 
Hoewel de leerlingen over het algemeen geen gevoel hadden gefaald te hebben, 
vonden ze het niet altijd even leuk om van de havo-locatie naar de vmbo-locatie te 
gaan. Het leek hen geen leuke school. Ook moesten ze soms weer opnieuw 
vrienden maken. Dat bleek heel erg mee te vallen en nu zijn ze om verschillende 
redenen allemaal blij met de overstap.  
 
 

3.3 Had je het achteraf anders gedaan? 

 

Meerdere leerlingen geven aan achteraf gezien liever een jaar over te doen dan af 

te stromen. Een aantal had zeker meer zijn best willen doen, achteraf, maar op dat 

moment konden ze het niet opbrengen meer tijd aan huiswerk te besteden. De 

helft van de leerlingen geeft aan uiteindelijk naar het hoger beroepsonderwijs 

(hbo) te willen. In die zin vinden ze het jammer dat ze naar het vmbo zijn gegaan, 

maar ze hebben aan de andere kant de berusting dat afstromen naar het vmbo op 

dat moment, in deze fase van hun leven, beter voor hen is geweest. Ook geeft een 

aantal aan dat ze hun ouders (eerder) om meer hulp hadden kunnen vragen. Hulp 

bij het huiswerk (plannen en leren), maar ook hulp bij het weerstand bieden aan 

digitale verleidingen. 
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3.4 Wat had kunnen helpen om de geadviseerde opleiding af te 

maken en niet af te stromen? 

 

De vmbo-ers geven aan dat (nog) meer hulp bij het leren leren en leren plannen 

hen wel had kunnen helpen. Door school en door ouders. Ook zou de hulp niet 

moeten ophouden na het eerste jaar, maar ook daarna nog veel aandacht moeten 

krijgen. ‘Het is logisch dat je geen goede cijfers haalt in de eerste als je niet weet 

hoe dat moet en opeens wel toetsen krijgt.’ Het tempo zou volgens hen in het begin 

iets omlaag moeten omdat er zoveel op je af komt. Huiswerk controleren door 

ouders gebeurt in het eerste jaar vaak nog wel, maar is daarna veel minder.  ‘Mijn 

ouders hadden mij meer kunnen controleren.’ Eén leerling heeft zelf om meer 

controle gevraagd, want nu gaat het niet goed. 

 

 

Bijles/huiswerkbegeleiding 

Over de mogelijkheid om bijlessen te volgen of huiswerkbegeleiding te krijgen 

hebben de leerlingen een duidelijke mening. ‘De bijlessen hier zijn niet goed.’ 

Ze hebben in dat opzicht wel een aantal tips. Dat de bijlessen vaak aan het einde 

van de dag zijn, vinden de leerlingen niet ideaal. Ze vinden dat ze te veel aan hun 

lot werden over gelaten, en te weinig hulp of uitleg kregen. De bijlessen mogen 

wat afwisselender worden ingericht, aan het einde van de dag heb je meer moeite 

met concentratie en dan helpt het niet als je alleen maar opdrachten moet maken. 

‘Stuurden ze me naar bijles. Maar ik zat dan de hele les met mijn vinger omhoog, 

ze kwamen nooit helpen, niemand snapte het.’  

Bijlessen worden niet alleen door docenten gegeven, maar soms ook door 

leerlingen uit de bovenbouw. 

Op het vmbo krijgen leerlingen soms ook individueel begeleiding van een mentor 

of docent die ze help bij het plannen bijvoorbeeld. Daar zijn leerlingen wel heel 

positief over. 

Er zijn ook docenten die leerlingen aansporen dat als ze extra uitleg nodig hebben  

ze dan tussen bepaalde tijden naar hem of haar toe kunnen komen. De leerlingen 

vinden dat een fijne manier. ‘Beter dan een lokaal vol met leerlingen die heel 

verschillende niveaus hebben.’ 

 

 

3.5 Afstromen of zittenblijven? 

 

Had je een keuze tussen zittenblijven of afstromen? 

We vroegen de leerlingen of zij een keuze hadden tussen een jaar over doen of 

afstromen. De meeste leerlingen geven aan wel een keuze te hebben gehad. Alleen 

als ze al een keer waren blijven zitten en het daarna weer niet goed ging moesten 

ze afstromen. Soms hadden ze de keuze niet. ‘Blijven zitten wordt sowieso niet 

gedaan hier op school. Want op zittenblijven wordt de school afgerekend. ‘ 

 

 

Wat heeft je voorkeur: zittenblijven of afstromen? 

Hierover zijn de meningen echt verdeeld. Een aantal zou achteraf gezien liever zijn 

blijven zitten op de havo omdat ze uiteindelijke naar het hbo willen. Op het 

moment van afstroom hebben ze zich dat minder goed gerealiseerd. ‘Een jaar 

scheelt niet veel, maar afstromen wel, dat kan in de toekomst ook veel bepalen. Als 

je hoger wilt kost dat heel veel tijd. ‘ 

Anderen vinden dat het vmbo hen meer rust heeft gegeven en ook achteraf gezien 

het beste was.  

 

 



VOORTGEZET ONDERWIJS EN AFSTROOM 

 

 

       17         

 

‘Ik had persoonlijke en mentale dingen waar ik aan moest werken, ik dacht, 

als ik afstroom heb ik daar meer tijd voor. ‘  

 

 ‘Ik liep op mijn tenen. Had achteraf nog eerder willen afstromen. ‘ 

 

‘Ik vond afstromen niet leuk , kende bijna niemand, maar voor mijn cijfers is 

het beter.’ 

 

 

 

Hoe werd de beslissing genomen en is het contact met school geweest toen je 

afstroomde? 

De meesten geven aan via de telefoon of per e-mail contact te hebben gehad. 

 

 

‘Ik werd opgebeld, en hij vroeg wat ik het liefst wilde. Misschien hadden ze 

beter eerst m’n ouders kunnen bellen.  

‘Ik heb geen gesprek gehad… dat telefoontje aan het eind van het jaar, van je 

bent over of niet, toen hoorde ik dat ik moest blijven zitten of afstromen.’ 

‘M’n ouders kregen gewoon een mailtje dat ik ging afstromen.’ 

‘Tijdens de zomervakantie kreeg ik een telefoontje dat ik niet zou overgaan, 

dat was een verrassing.’ 

 

 

3.6 Conclusie 

 

De groep leerlingen heeft de nodige zelfkennis en wijst in eerste instantie naar 

zichzelf als belangrijkste factor waarom zij zijn afgestroomd. Ze konden het nog 

niet opbrengen om meer tijd aan hun huiswerk te besteden, werden te veel 

afgeleid door andere bezigheden (social media /gamen/vrienden) of 

familieomstandigheden. Leerlingen op scholen die gebruik maken van 

Chromebooks of iPads raden de inzet van deze apparaten op te jonge leeftijd af. 

Dat is vragen om moeilijkheden.  

De leerlingen geven aan vaak te maken te hebben (gehad) met lesuitval en hieruit 

voortkomende problemen (achterstand, wennen aan nieuwe werkwijze van 

docenten). Zij doen een oproep aan de scholen om tijdig voor vervanging te zorgen, 

wat gezien de tekorten in het onderwijs een uitdaging is. De leerlingen hadden 

(nog) meer begeleiding willen hebben bij het leren ‘plannen en leren’. En niet 

alleen in het eerste jaar, maar ook nog daarna. Ze zetten de verschillen tussen de 

havo en vmbo tl zoals zij die hebben ervaren haarscherp neer. Een meer 

persoonlijke benadering, meer uitleg en begeleiding en meer vrije tijd op het vmbo 

maakt dat ze zich hier meer op hun plek voelen. 

De vmbo-ers geven praktisch allemaal aan afstroom niet als falen te hebben 

ervaren. Het is vaker de omgeving die teleurgesteld reageert. Ze hebben hoge 

ambities om verder te leren, in die zin waren ze liever niet afgestroomd, maar er is 

wel realiteitsbesef dat afstromen op dat moment het beste was. De meeste 

leerlingen hebben wel de keuze gehad tussen afstromen of een jaar overdoen. 

Over de bijlessen en huiswerkbegeleiding zijn de leerlingen kritisch. Bijlessen aan 

het einde van de dag, met leerlingen van verschillende niveaus , waarin je alleen 

maar opdrachten maakt, weinig uitleg krijgt, werkt niet volgens hen. Leerlingen 

zijn veel positiever over individuele begeleiding van een mentor of docent bij het 

plannen of leren.  
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4. Wat vinden leerlingen van het onderwijs, de school en 

docenten? 
 

4.1 Wat vind je goed of minder goed gaan in het onderwijs? 

 

Er mag wel wat vernieuwing komen in het onderwijs vinden de leerlingen. Het 

wordt al decennia lang op dezelfde manier gegeven. ‘Het onderwijs moet gewoon 

op de schop. Belangrijkste: het klaslokaal zelf. Als je binnenkomt, dan hangt er zo’n 

sfeer van, we zijn er weer, ik wil weer naar huis.’ 

Een aantal vindt het jammer dat je niet op de havo een aantal vakken op mavo-

niveau kan doen. Dat had hen kunnen helpen om niet af te stromen. Andersom 

kan wel: op de mavo examens op havo-niveau doen. 

Anderen vinden dat als bepaalde vakken je niet liggen en minder goed gaan je niet 

voor alle vakken een heel jaar over moet doen. De vakken die je beter liggen moet 

je in het normale tempo verder kunnen volgen. 

Een enkeling vindt de lestijden niet meer van deze tijd. ‘Het is meerdere keren 

bewezen dat het beter is voor onze hersenen om later te beginnen, dat boeit 

gewoon niemand.’  

Ook zou het onderwijs meer gepersonaliseerd moeten zijn. Onderwijs op maat. 

‘Als leerling zou iedereen een eigen traject moeten krijgen.’  

 

 

 

 

4.2 Wat maakt een school, vak, les, docent leuk en leerzaam? 

 

Wat is de ideale docent? 

Leerlingen vinden het ‘heel belangrijk’ dat leraren goed les geven. Maar wat is in 

hun ogen de ideale les of docent? Het blijkt dat een docent van vele markten thuis 

moet zijn en een mix van eigenschappen moet bezitten die soms in ‘wankel’ 

evenwicht zijn. 

 

 

Humor 

Alle leerlingen noemen humor als belangrijke eigenschap. Niet iedereen heeft 

dezelfde humor en niet iedereen is even grappig: ‘sommige docenten denken dat 

ze grappig zijn, maar zijn dat niet.’ En als docenten ‘teveel hun best doen om 

grappig te zijn’ werkt het blijkbaar ook niet. Humor mag niet kwetsend zijn. 

 

 

Orde en overwicht/gezag 

Leerlingen geven zelf aan de grenzen weleens op te zoeken, maar wel behoefte te 

hebben aan orde in de klas. Duidelijke regels en ook een vervolg geven aan 

dreigementen, wat in hun ogen nog te weinig gebeurt. ‘Streng maar rechtvaardig’ 

is het devies. ‘Niet vijf keer zeggen dat je iemand eruit stuurt en het dan niet doen, 

dan word je niet serieus genomen. Ik heb daar wel behoefte aan.’ Streng in de zin 

van consequent, maar niet chagrijnig. Vriendelijk en met humor. 

 

 

Goede uitleg geven 

De vmbo-leerlingen hebben behoefte aan een goede uitleg. De één gaat dat beter 

af dan de ander. ‘Hier hebben we een docent, daar snapte ik de lesstof en uitleg 

niet, toen heeft een klasgenoot het uitgelegd en snapte iedereen het opeens.’ 
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‘Gewoon de stof uitleggen en niet teveel bezig bent zijn met leerlingen te vriend 

houden, wat veel leraren hier proberen.‘ 

‘Een goede docent is als een slimme leerling. Hij legt het uit alsof hij ook een 

leerling is, maar weet heel goed waar hij over praat.’ 

 

 

Goede voorbereiding 

Een goede voorbereiding wordt eveneens veel genoemd. ‘Mevrouw ….. heeft een 

duidelijke structuur die ze elke les aanhoudt, PowerPoint met uitleg en een paar 

voorbeeldopgaves, daarna zelfstandig werken. Daarna ben je klaar. Andere leraren 

hebben geen voorbereiding, ze moeten dingen opstarten of ophalen, zorgt voor 

veel onrust.’ 

 

 

Duidelijke structuur, maar wel met afwisseling en interactie 

Lessen met een duidelijke structuur. Een ‘duidelijk programma per les’, maar ook 
de indeling van de les is belangrijk. En vraag leerlingen wat vaker wat ze van de les 
vinden. Hoe maakt een leraar een les boeiend? Door ook af te wisselen. ‘Niet alleen 
uitleg geven en dan nog heel kort wat doen. Dan haken we af.’ Andersom werkt 
ook niet ‘korte uitleg en dan moeten we de hele les opgaven maken.’ Een les moet 
niet saai worden. ‘Iedereen zit daar als een zombie.’ 
‘Niet alleen theorie, ook andere dingen doen, spelletje en quiz ofzo.. waardoor je 

het makkelijker onthoudt. Niet alleen uit een boek voorlezen.’ 

Een les met voldoende interactie. ‘Veel vragen met stellingen, hand opsteken, gaat 

echt met de groep bezig en in gesprek. Dan zit de docent in het midden, ga je de 

hele les praten over een bepaald onderwerp.’ 

 

 

 

 

Herhalen 

Herhaling helpt om de lesstof er goed in te krijgen. Daarbij helpt het als een docent 

steeds nieuwe methodes bedenkt om de aandacht te houden. ‘Hij maakt filmpjes, 

dan legt hij een paragraaf van het hoofdstuk uit met een grapje, staat op YouTube. 

Dan moet je het kijken, kun je niet doorspoelen, en dan zijn er vragen die je moet 

beantwoorden.’ 

 

 

Wederzijds respect 

Leerlingen geven aan dat als een docent goed met ze probeert om te gaan zij het 

gevoel hebben daar ook wat voor terug te moeten doen en eerder hun best willen 

doen. ‘Het is prettig als leraren ook respect voor jou hebben.’  

Het gaat daarbij om het gevoel gewaardeerd te worden. ‘Dan ben je zelf ook losser, 

ga je meer in gesprek met de docent, krijg je meer een band.’ 

 

 

Kan zich in de leerlingen verplaatsen 

Een goede docent heeft inlevingsvermogen en feeling met wat de jongeren bezig 

houdt. ‘Kan goed met leerlingen omgaan.’ Maar ‘dat is niet cool doen om erbij te 

horen.’ Leeftijd van de docent maakt hierbij niets uit. Het hangt van de docent af. 

Als ze je maar begrijpen. Toch vinden de leerlingen jongere docenten ‘creatiever’ 

in hun lesmethoden.  

 

 

Open staan voor vragen en kritiek 

Leerlingen vinden het prettig als ze het gesprek met de docent aan kunnen gaan 
en andersom. Een open sfeer waarbij je van beide kanten open staat voor vragen 
en kritiek. ‘We zeiden wat van de les en toen zei ze “maar dan geven jullie toch zelf 
les!”‘ 
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’Vaak zeggen leraren “ik doe niet aan discussies.” Ik vind het belangrijk om wel in 

discussie te gaan, dat is communicatie.’ 

 

 

Positieve feedback geven en kunnen motiveren 

Leerlingen ontvangen graag positieve feedback. Als ze denken een stempel 

opgedrukt te krijgen en demotiverende opmerkingen ontvangen, hebben ze 

eerder de neiging het bijltje erbij neer te gooien, dan het als een uitdaging te zien 

en (nog) een tandje harder te lopen. ‘Sommige leraren zijn negatief: “je gaat het 

toch niet halen, waarom probeer je het nog.”’  

Halverwege het jaar melden dat een leerling zeker gaat afstromen, motiveert niet. 
‘Dan doe je dus vervolgens niks meer.’ 
 
 
Benaderbaar en betrokken 

‘Als je binnenkomt, moet je heel oplettend zijn, wat kan ik wel of niet doen, je kan 

hem niet peilen.’ De sfeer is belangrijk. ‘Niemand durfde af te dwalen in de les.’ Zij 

voelen wel dat docenten ‘dichter op de leerlingen zit’ dan op de havo. Natuurlijk 

verschillen docenten hierin. Leerlingen geven aan het snel aan te voelen wanneer 

de belangstelling oprecht is, of niet. 

 

 

Vriendelijk, niet chagrijnig 

Een positieve uitstraling is belangrijk vinden de leerlingen. ‘Als leerlingen weten 
dat een docent makkelijk boos wordt, gaan ze dat proberen te bereiken.’ 
 
 
Binnen en buiten de les hetzelfde 

Tijdens de gesprekken komt naar voren dat sommige docenten in de klas heel 

anders zijn dan wanneer ze in school rondlopen. 

Leerlingen geven aan dat vervelend te vinden. ‘Tijdens een open dag was een leraar 

heel anders. Wilde hij indruk maken, en dan kom je in zijn les en dan mag veel niet. 

Sommige docenten zijn echt heel anders.  

 

 

4.3 Wat motiveert je, wat zorgt dat je ervoor wilt gaan? 
 

Wat motiveert de vmbo-leerlingen om hun best te doen en voor een vak te willen 

gaan? Aan de ene kant weten ze dat een diploma nodig is voor een baan later en 

brood op de plank, aan de andere kant zien ze het nut van bepaalde vakken niet 

in. Wat kan je ermee in de maatschappij? Als de toepasbaarheid van een vak in het 

dagelijkse leven wordt gezien, geeft dat een aantal leerlingen de motivatie om zich 

meer in te zetten. ‘Altijd als je vraagt waar je het voor nodig hebt, zegt de docent 

“maakt niet uit, je moet het gewoon doen.”’ Anderen geven aan school als een 

verplichting te zien. ‘Als het geen verplichting was had ik wel wat meer vrije dagen 

genomen.’ Een leuke docent voor de klas, duidelijke en mooi gepresenteerde uitleg 

kan wel helpen. Anderen geven aan dat ze goed in een vak moeten zijn om zich 

ervoor te willen inzetten. En als ze teveel huiswerk voor een vak op krijgen, hebben 

sommigen de neiging er dan maar helemaal niets aan te doen. 

 

Interviewer: ‘Heb je ooit een leuke dag op school?’ 

Leerling: ‘Dan moet het wel een hele speciale dag zijn!’ 

 

 

4.4 Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes? 

 

Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs? De groep vmbo-ers 

is het erover eens dat jongens over het algemeen meer moeite hebben met 

plannen en het ‘leren leren’. En dat meisjes eerder geneigd zijn hun huiswerk of 
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een samenvatting te maken. Jongens zijn wat drukker, sneller afgeleid. Meisjes zijn 

wat gevoeliger.  

 

‘Ik had een spanningsboog van een amoebe.’ 

 

Zij vinden praktisch allemaal dat docenten niet verschillend met jongens en meisjes 

zouden moeten omgaan in de les. 

In bepaalde groepen komt nog een ander aspect aan de orde. Zowel de jongens als 

meisjes uit die groepen vinden dat sommige docenten jongens en meisjes 

verschillend behandelen. Meisjes zouden meer mogen dan jongens en komen met 

bepaald gedrag weg. 

‘Je moet gelijk behandeld worden. Meisjes worden zachter aangepakt.’  

‘Mannelijke docenten geven meer aandacht aan meiden.’  

‘ …en zijn aardiger. Tegen de meisjes zegt de leraar nooit iets!’ 

‘We waren ons werkboek vergeten, maar als meisjes dat gedaan hadden 

hoefden ze zich niet te melden.’ 

 

 

4.5 Hoe was de begeleiding van de mentor/coach? 

 

Kan iedere docent je mentor zijn? 

Niet iedere docent is in de ogen van de leerlingen geschikt om mentor te zijn. Een 

goede mentor omschrijven ze als volgt: 

 

 

 

Waar moet een goede mentor aan voldoen? 
 Is duidelijk 

 Kan goed met leerlingen praten 

 Begrijpt leerlingen 

 Geeft aandacht aan iedereen 

 Geeft positieve feedback 

 Zoekt met je naar oplossingen 

 Toont oprechte interesse 

 Is betrokken / niet afstandelijk 

 Heeft oog voor de persoon en de cijfers 

 Neemt de tijd voor je 

 Kan je (in) vertrouwen (nemen) 

 Gaat met je in gesprek 

 Heeft oog voor de klas en voor de persoon 

 Ziet het mentorschap niet als verplichting 

 Je moet het zelf willen zijn en niet ‘verplicht’ toegewezen krijgen. 

 

‘Ze was gewoon heel duidelijk, kan heel goed met leerlingen praten. Ze begrijpt de 

leerlingen ook wel meer heb ik het idee. Ze hielp, ook al had ik het heel makkelijk. 

Zelfs aan het eind van het jaar deed ze met iedereen een evaluatie. Echt positief 

vooral ook.’  

 

‘Mee denken en oprechte aandacht. Mijn mentor is dat niet: ik kan net zo 

goed tegen een muur praten.’ 

‘Tijdens mentoruur werd aardrijkskunde gegeven.’  
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‘Je wordt goed voorbereid op het examen. Wel meer aandacht voor 

vervolgopleiding.’ 

‘Mijn mentor kan problemen oplossen zodat het klein blijft.’ 

‘De moeder van een klasgenootjes was ziek. Toen fietste de mentor met ons 

mee voor een gesprekje (thuis), had ze echt voorbereid met snoepjes enzo.‘ 

‘Ik had één die zei, gewoon even knallen en dan lukt het wel… dat helpt niks!’ 

 

 

 

Sommige leerlingen hebben geen mentor omdat deze persoon (tijdelijk) niet op 

school is. Tijdens het examenjaar vinden ze dat niet handig omdat ze dan niet 

met hun mentor kunnen sparren over hun vervolgopleiding. 

 

Wanneer leerlingen een betere klik hebben met één van hun docenten dan met 

hun mentor dan gaan ze bij ‘problemen’ naar hen toe. En welke docent dat dan 

is, verschilt per persoon.  

 

 

Van havo 3 naar mavo 4: hoe was de aansluiting? 

Leerlingen die van havo 3 naar mavo 4 (examenjaar) zijn gegaan wijzen erop dat 

qua aansluiting niet alles vlekkeloos is verlopen. Een aantal lessen/toetsen moeten 

worden ingehaald, ook nu nog vlak voor het schoolexamen en het centraal 

examen. ‘En dat vertellen ze nu pas.’ Dat had volgens de leerlingen anders gekund: 

‘Aan het begin van het vierde jaar had er een overzicht moeten zijn.’ Er zijn periodes 

geweest waarop ze het rustiger hadden en de vakken makkelijker konden worden 

afgerond. 

Een goede voorlichting en begeleiding bij de keuze van eindexamenvakken is 

volgens de leerlingen belangrijk. Helemaal omdat de keuzes doorwerken naar een 

vervolgstudie toe. Ook als je na het vmbo de havo wil doen. ‘Ik had het fijn 

gevonden als ze hadden aangegeven welke vakken ik het slimst kan kiezen om weer 

naar de havo te gaan.’  

 

 

4.6 Conclusie 

 

Het voortgezet onderwijs zou volgens de vmbo-ers wel in een wat moderner jasje 

gegoten mogen worden. Meer op de individuele leerling afgestemd, waarbij je 

vakken op verschillende niveaus of tempo zou moeten kunnen doorlopen.  

 

De leerlingen vinden het heel belangrijk dat een docent goed les kan geven. Wat is 

dan in hun ogen een goede docent? Het blijkt een duizendpoot die in de allereerste 

plaats humor moet hebben. Daarin moet veel kunnen, maar humor mag niet 

kwetsend zijn. Leerlingen geven aan dat er over het algemeen meer orde in de klas 

mag komen. Docenten mogen duidelijker regels stellen. Niet alleen met straf 

dreigen, maar ook doen. Goed uitleg geven is een vak apart. De vmbo-ers vinden 

het fijn als een docent dit goed kan. Goed voorbereide lessen met een duidelijke 

structuur, maar met afwisseling en interactie. Een goede docent heeft 

inlevingsvermogen en feeling met wat de jongeren bezig houdt. Is benaderbaar en 

betrokken. Respect moet wederzijds zijn. 

 

De leerlingen geven aan dat een stempel opgedrukt krijgen of demotiverende 

opmerkingen averechts werken. Ze gaan er eerder minder dan beter door 

presteren. 

 

Als leerlingen het nut van een vak inzien, zien hoe een vak verweven is in het 

dagelijkse leven, dan motiveert dat. Een les die goed in elkaar zit en een fijne 
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docent motiveren ook. Sommigen geven aan dat het helpt als ze goed in een vak 

zijn. Dan willen ze er meer voor doen. Te veel huiswerk kan demotiveren om het 

huiswerk vervolgens dan maar helemaal niet te maken. 

 

De vmbo-ers merken dat jongens over het algemeen meer moeite hebben met 

leren leren en plannen. Ze vinden niet dat jongens en meisjes verschillend 

behandeld moeten worden in de les. Dat gebeurt soms wel. In bepaalde groepen 

vinden zowel de jongens als meisjes dat bepaalde docenten een 

voorkeusbehandeling hanteren. Meisjes komen in die gevallen met bepaald gedrag 

weg, terwijl jongens erop aangesproken worden. 

 

Ook het mentorschap vraagt om bepaalde vaardigheden/eigenschappen. Hij of zij 

kan goed met leerlingen praten, begrijpt ze, geeft positieve feedback en zoekt mee 

naar oplossingen bij problemen, neemt de tijd voor je en kan je in vertrouwen 

nemen. Heeft oog voor de leerling, maar ook voor de klas als geheel.  

 

Wanneer leerlingen een betere klik hebben met één van hun docenten dan met 

hun mentor dan gaan ze bij ‘problemen’ naar hen toe. En welke docent dat dan is, 

verschilt per persoon. 
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dan schooladvies.

Herziene schooladviezenDe schooladviezen 
van de basisschool

Definitieve adviezen

• Er wordt weer vaker een dubbel advies gegeven.

• De adviezen voor vmbo (vooral praktijkgerichte 
leerwegen) nemen de laatste jaren wat af. 

• Scholen in Noord en Midden Drenthe verwijzen 
vaker door naar havo en vwo dan in de rest 
van Drenthe.

• In Drenthe 
komt het vaker 
voor dan 
landelijk dat het 
eindtoetsadvies 
hoger is dan het 
schooladvies. 

• Vorig jaar 
werden er in 
Drenthe iets 
meer adviezen 
herzien.

 vso/pro     vmbo     vmbo-havo   

 havo    havo-vwo  vwo

8%

21%

19%

1%

45%7%

Drenthe

% advies 
eindtoets hoger 
dan schooladvies

% advies herzien 
wanneer eindtoets hoger 

is dan schooladvies

% herziene 
adviezen t.o.v. 
alle adviezen

38%

34%

8%20%

8%23%

Nederland

Drenthe

1  Voor 1 maart geeft de basisschool een schooladvies.

2  Vervolgens wordt een kind aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs.

3  In april of mei wordt nog een eindtoets gemaakt.
De school kan dan het 
schooladvies herzien 
en ‘naar boven’ 
bijstellen.

School is daartoe niet 
verplicht. En kan het 
dus ook zo laten.

Zo werkt het:

School mag schooladvies 
niet aanpassen.

Afwijkende score?

School moet schooladvies 
heroverwegen.

Prestaties in het basisonderwijs: referentieniveaus
Voor verschillende momenten in de schoolloopbaan is vastgesteld wat leerlingen moeten kennen en kunnen.  
Als leerlingen in groep 8 de eindtoets maken, wordt gekeken of zij op het vereiste niveau zitten.

 = Drenthe    = Nederland

Leerlingen in groep 8 die het referentieniveau niet hebben behaald

Vooral de 
rekenvaardigheid 
van Drentse 
leerlingen is sterk 
verbeterd sinds 
2015-16.

Er zijn grote 
verschillen tussen 
gemeenten in het 
aandeel Drentse 
leerlingen dat het 
vereiste niveau 
niet haalt.

Leesvaardigheid

2015-16 2016-17 2017-18

2%2% 2%

6%
3%4%

5%
5%

3%

3%

3%
1%

1%

1%

1% 2%

2%

0%

Verschillen 2017-18 per gemeente in Drenthe

Taalvaardigheid

2015-16 2016-17 2017-18

4%5% 4%
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3%4%

5%

1%
10%
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7%

4% 2%
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Verschillen 2017-18 per gemeente in Drenthe

Rekenen

2015-16 2016-17 2017-18

7%7%

13%

7%7%

16%

4%

4%
4%

7%

5%

5%

9% 8%

8%
8%

8%

11%

Verschillen 2017-18 per gemeente in Drenthe



‘Ik had een 
spannings boog van 

een amoebe.’

Afstroom voortgezet onderwijs

Wat motiveert 
leerlingen?

 Humor 

 Orde in de klas 
en duidelijke 
regels

 Niet alleen met 
straf dreigen, 
maar ook straf 
geven

 Lessen met 
een duidelijke 
structuur, maar 
wel interactief 
en afwisselend

 Een docent 
met inlevings-
vermogen, 
die weet wat 
jongeren 
bezighoudt

 Meer 
aandacht voor 
toepasbaarheid 
en nut van vakken

 Positieve 
feedback

‘Drie jaar later 
was mijn pa nog 
teleurgesteld. Hij 

draait nu pas bij.’

‘Dan was 
zitten blijven 

handiger 
geweest.’

 ‘Een goede 
docent is als een 

slimme leerling. Hij legt 
het uit alsof hij ook een 

leerling is, maar weet heel 
goed waar hij over 

praat.’

Vmbo tl leerlingen over 
afstroom

Het is vaak de 
omgeving (ouders, 
familie, vrienden) 
die er meer 
moeite mee heeft.

Leerlingen vmbo tl zijn er heel nuchter over. 
Afstroom voelt meestal niet als falen.

Ambities blijven, 
ook al moeten ze 
dan een langere 
weg afleggen om 
er te komen. Dit 
realiseren ze zich 
vaak achteraf.

Waarom ging het minder 
goed op school?

Leerlingen leggen verantwoordelijkheid 
bij zichzelf, maar hebben wel tips:

TIPS!
• Gebruik op school 

geen Chromebooks 
of iPads op te jonge 
leeftijd. Dat is vragen 
om moeilijkheden. 

• (Nog) meer begeleiding 
bij het leren ‘plannen 
en leren’. Niet alleen in 
het eerste jaar. 

• Persoonlijke 
begeleiding is fijn  
en werkt goed.  
Bijlessen kunnen beter:
- Eerder op de dag
- Met leerlingen van 

hetzelfde niveau
- Meer uitleg, niet 

alleen opdrachten 
maken

- Maak het boeiender

‘Ik gunde 
mezelf die stap 

terug.’

‘Ik vind het 
prima, het komt wel 

goed.’

‘Als de docent 
langs kwam klikte je 

snel iets weg.’ 

‘Ze zeiden  
‘je gaat afstromen’,  

toen deed ik  
niets meer.’ ‘De eerste tijd 

was voor mij echt 
een hel. Ik wenste dat 

ik weer in groep 8 
zat. Wist niet hoe 
ik moest leren.’ 

‘Ik moest 
opeens leren, en ik 
dacht, hoe moet dat 

eigenlijk?’

Bron: 
Voortgezet onderwijs 

en afstroom, in gesprek 
met leerlingen vmbo tl (2019)

‘Het is goed dat 
ik het geprobeerd 

heb.’

Op- en afstroom voortgezet onderwijs

• In Drenthe is de afstroom ten opzichte van het schooladvies iets groter 
dan landelijk (resp. 15% en 11%). 

• We zien wel een duidelijke afname de laatste jaren. Zo was de 
afstroom ten opzichte van het advies in 2014-15 nog 22%.

Afstroom leerjaar 3 vergeleken met 
voorgaande jaren

Schooladvies en leerjaar 3 vergeleken

7%
6% 8% 10%

16%13% 9%
14% 12%

7%
4%

5%

11%
7%

59%
61% 62%

52% 59%

11%
16% 15% 14% 15%

8%

Drenthe

Drenthe

Nederland

 opge stroomd t.o.v. advies 

 hoogste niveau dubbel advies

 niveau leerjaar 3 gelijk aan advies

 laagste niveau dubbel advies

 afge stroomd t.o.v. advies

Nederland

22% 15%17% 13%18% 14%15% 11%
2014 20142016 20162015 20152017 2017

Zuid-oost Zuid-westNoord en 
Midden
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