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Drentse ouders: hogerop kan altijd nog
In Drenthe en Groningen krijgen meer leerlingen dan landelijk een vmbo-advies.
Imke Oosting, onderzoeker van CMO Stamm, onderzocht voor Drenthe hoe dat kan.

GEA MEULEMA

Ik lees dat Drentse kinderen het
heel goed doen op de basisschool.
,,Ze zijn goed in rekenen en taal en
doen dat beter dan de gemiddelde
leerling in Nederland.’’

Toch krijgen ze van hun leerkracht
in groep 8 vaker een vmbo-advies.
,,Dit is al jaren zo en we wilden wel
eens weten hoe dat komt. We heb-
ben ouders van kinderen die nu in
de de eerste klas van de middelbare
school zitten gevraagd een vragen-
lijst in te vullen. Ruim negenhon-
derd ouders van deze kinderen die
vorig jaar dus nog in groep 8 zaten,
hebben dat gedaan.’’

En? Wat zeiden ze?
,,Ouders zijn heel tevreden over het
advies dat de leerkracht van groep 8
hun kind geeft. Ze hebben vertrou-
wen in de deskundigheid van de
school en het advies komt overeen
met wat ze zelf ook al dachten. ’’

Dat is toch mooi?
,,Veel ouders vinden dat je niet te
hoog moet inzetten. Ze zien graag
dat hun kind met plezier naar school
gaat en dat hun zoon of dochter tijd
over heeft om activiteiten buiten
school te doen. Het kind moet niet
op de tenen lopen. Ruim een kwart
van de ouders zegt dat het niet zo-
veel uitmaakt naar welk schooltype
hun kind in het voorgezet onderwijs
gaat, als het maar gelukkig is. Hun
kind kan later altijd nog hogerop.’’

Dat klinkt niet als zorgelijk, toch?
,,Het gaat erom dat er vaak meer in-
zit voor hun kinderen. Ze zijn im-
mers goed in rekenen en taal op de
basisschool, waarom zouden ze het
op de middelbare school ook niet
goed doen? Later nog een niveau ho-
ger, zoals de ouders zeggen, is goed
maar daarom moet je nog niet te

laag inzetten. Ze moeten vertrou-
wen hebben dat hun kind het kan,
dat wordt het kind ook zekerder. Je
moet een kind uitdagen. Als een
kind een niveau niet aankan, dan
moet je als ouder niet te snel kiezen
voor een niveau lager. Het is dan
soms beter dat een kind een jaartje
blijft zitten, maar wel op dat hogere
schoolniveau blijft zitten.’’

Een hogere opleiding is beter?
,,Niets ten nadele van het vmbo, we
hebben goede praktijk- en vakmen-
sen nodig, maar onze samenleving
wordt ingewikkelder. De arbeids-
markt verandert. Mensen met een
lagere opleiding krijgen het moeilij-
ker in deze digitale wereld.’’

Een kind kan later toch nog naar
een hoger schooltype?
,,Dat is het punt. Verschillende ou-
ders zeggen: ,,Je moet de lat niet te
hoog leggen. Als er meer in zit, komt
dat wel.’’ Maar andere ouders mer-
ken dat opstromen niet zo gemakke-
lijk gaat. Als je kind een twijfelgeval
is, moet je er als ouder bovenop zit-
ten. Dat doet niet elke ouder. Verder
blijkt dat de klassen van een niveau
hoger soms vol zitten. Dan laat de
school opstromen niet toe. Ouders
verkijken zich daar op en vinden dat
daar meer voorlichting over moet
komen.’’

Sommigen krijgen een dubbelad-
vies: vmbo/havo of havo/vwo.

,,Dat kan een struikelpunt zijn. Som-
mige scholen hebben geen vmbo/
havo-klassen. Een kind met zo’n ad-
vies komt dan in de vmbo-klas. Dan
is het jammer dat talenten van een
kind zich niet verder ontwikkelen.
Dat het kind de kans niet krijgt om
havo te doen. Kinderen in zo’n ge-
mengde klas kunnen zich optrekken
aan de betere leerlingen. Dan doen
ze het zelf ook beter.’’

Sommige ouders zeggen dat hun
kinderen niet meer gemotiveerd
zijn om de eindtoets in april te ma-
ken, omdat ze het schooladvies in
maart al hebben gekregen. Er
hangt niets meer vanaf.
,,Dat klopt. Sommige scholen wor-

‘Het gaat erom
dat er vaak meer
inzit voor
hun kinderen’

stelen er ook mee en vinden die late
eindtoets verre van ideaal. Boven-
dien waren er vorig jaar drie eind-
toetsen waar scholen uit konden
kiezen: de Centrale Eindtoets (voor-
heen Cito), Route8 en de IEP-toets.
Route8 geeft of vmbo- of havo- of
vwo-advies. Beide andere toetsen
geven ook gemengde adviezen zoals
vmbo/havo of havo/vwo. Het minis-
terie onderzoekt de vergelijkbaar-
heid van de drie. En er zijn ouders
die klagen over de toetsen die leer-
lingen op de computer moeten ma-
ken, zoals Route8. Door overbelas-
ting werden leerlingen eruit gegooid
en moesten ze opnieuw inloggen.
Dat gaf veel onrust en kan de uitslag
beïnvloed hebben.’’

Leerlingen in Drenthe en Groningen doen het soms beter dan leerlingen in andere provincies, toch krijgen ze vaker een vmbo-
advies. FOTO ARCHIEF LC

Imke Oosting.


