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6 Jongeren in het onderwijs
Jeroen Onstenk

Vroege selectie, sociale ongelijkheid en doorstroom

Het Nederlandse onderwijsstelsel wijkt nogal af van de stelsels in de meeste andere lan-
den van de Europese Unie. Het Nederlandse stelsel wordt gekenmerkt door vroege se-
lectie. Al aan het eind van de basisschool krijgen leerlingen op aanwijzing van de school 
(leerkracht groep 8) en op basis van hun score op de Cito-toets een advies voor een van de 
vervolgopleidingen in het voortgezet onderwijs. Een advies dus voor vmbo, havo of vwo. 
Dat advies is min of meer bindend en bepaalt in hoge mate de verdere schoolloopbaan 
(zie het begin van hoofdstuk 6). Er zijn wel mogelijkheden om later via omwegen een 
hoger eindniveau te halen dan in het advies besloten ligt, maar gemakkelijk is dat niet. 
Geregeld keert in de media de discussie terug of dit Nederlandse stelsel met vroege selec-
tie niet ten nadele werkt van jongeren van wie de cognitieve ontwikkeling door minder 
gunstige sociaal-economische en/of gezinsomstandigheden trager verloopt. Een aantal 
deskundigen verzet zich ertegen dat jongeren, of liever kinderen, zo jong al gedwongen 
naar een van de soorten van het vo worden doorverwezen. 
Het Nederlandse stelsel maakt daarbij ook onderscheid tussen algemeen vormend en 
beroepsvoorbereidend onderwijs. Het algemeen vormend onderwijs zou een groter be-
roep doen op cognitieve vaardigheden en intellectuele belangstelling, en het beroeps-
voorbereidend onderwijs zou aantrekkelijker zijn voor praktisch ingestelde jongeren. 
Dat onderscheid gaat gepaard met beelden van ‘hoogopgeleid’ en ‘laagopgeleid’ en van 
‘denkers’ en ‘doeners’; de laatsten zouden jongeren zijn die liever met hun handen dan 
met hun hoofd werken. De vraag is of dit onderscheid wel recht doet aan de diversiteit 
van vermogens en talenten van jongeren en aan het tempo en de richting waarin ze tot 
ontwikkeling komen. 
Vanwege de vroege selectie en de splitsing in algemeen en beroepsonderwijs is het des 
te belangrijker dat beroepsonderwijs goede kansen op de arbeidsmarkt en voor door-
stroom naar hoger onderwijs biedt.

Opdracht
Bespreek de argumenten en gegevens die in de discussies rond de huidige vroege selectie 
worden gebruikt met betrekking tot redenen, oorzaken, gevolgen en mogelijke oplos-
singen.

a Verzamel relevante informatie waarover de discussie in de media ging en gaat. (En-
kele suggesties voor websites met belangrijke informatie vind je hierna, om je op weg 
te helpen, maar zoek ook zelf verder.) Onderscheid hoofd- en bijzaken. Leg een verbin-
ding naar wat je zelf of in je omgeving hebt meegemaakt.

b 1  Analyseer de discussie. Wat zijn de belangrijkste stellingnames? Welke argumen-
ten worden gebruikt? Wie beweert wat? Welke onderzoeksgegevens worden aange-
haald om de beweringen te staven of worden juist bestreden? Hoe betrouwbaar of 
houdbaar zijn die onderzoeksgegevens? Rechtvaardigen de onderzoeksgegevens de 
interpretaties die eraan worden gegeven? 

En/of:
2 Zoek materiaal over en argumenten voor een aanpak van de ongewenste gevolgen 

van vroege selectie. Denk zowel aan het mogelijk tegengaan van vroege selectie als 
aan het verminderen van de consequenties ervan (bijvoorbeeld verbeteren door-
stroom beroepsonderwijs, tweedekansonderwijs).
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c Breng je bevindingen samen in een betoog. Geef weer wat de belangrijkste argumen-
ten zijn en welke onderzoeksgegevens worden aangehaald. Laat zien wat de tegenar-
gumenten zijn. Geef ten slotte aan wat volgens jou geconcludeerd kan/mag worden. 

Suggesties voor vindplaatsen en bronnen van informatie
– Ga naar de site van de VO-raad (www.vo-raad.nl) en bekijk recente rapporten en ad-

viesaanvragen.
– Bespreking door Herman van de Werfhorst van het rapport Vroeg of laat (2010) van de 

Onderwijsraad.
 www.hermanvandewerfhorst.socsci.uva.nl/PS2011.pdf
– De Groene Amsterdammer publiceerde een interview met Herman van de Werfhorst, 

hoogleraar sociologie aan de UvA.
 Een fragment: ‘Vroege selectie in het onderwijs is in Nederland veel te rigide. Op 

twaalfjarige leeftijd vindt een belangrijke selectie plaats, en dat is internationaal ge-
zien bijzonder vroeg. Hoewel deze selectie voor sommige (cognitieve) vakken wellicht 
wenselijk is, is het volstrekt onwenselijk dat leerlingen worden gescheiden in aparte 
schoolgebouwen, voor de duur van meerdere leerjaren, en voor alle vakken.’

 hetkind.org/2011/09/08/hoogleraar-sociologie-vroege-selectie-in-onderwijs-veel- 
te-rigide

– ‘De Staat van het Onderwijs: niveau onderwijs glijdt af’, nieuwsbericht van 11 april 2018 
op de site van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Een fragment: ‘De prestaties in het funderend onderwijs dalen gestaag. Daarnaast 
dreigen ongelijke kansen en grote schoolverschillen te worden versterkt door toene-
mende sociaaleconomische segregatie. De manier waarop het onderwijs en de overhe-
den (lokaal en landelijk) gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering werkt onvol-
doende om deze trends te keren. Autonomie wordt door scholen onvoldoende benut en 
ingevuld. Te open overheidssturing leidt regelmatig tot vrijblijvendheid.’

 www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2018/04/11/de-staat-van-het-onderwijs
– ‘Actieplan Gelijke Kansen: goede intenties maar gebrek aan fundamentele bezinning 

en budget’, artikel van 31 oktober 2016 op de site van de VO-raad.
 www.vo-raad.nl/nieuws/actieplan-gelijke-kansen-goede-intenties-maar-gebrek-

aan-fundamentele-bezinning-en-budget
– ‘Ongelijke kansen in onderwijs zijn direct gevolg van beleid’, artikel van Hanne  Obbink 

in Trouw, 27 april 2016.
 Een fragment: ‘Kinderen uit lagere maatschappelijke milieus krijgen op school niet de 

kansen die ze verdienen. Die kansenongelijkheid vloeit direct voort uit het onderwijs-
beleid van de afgelopen jaren.’

 www.trouw.nl/home/ongelijke-kansen-in-onderwijs-zijn-direct-gevolg-van-beleid~ 
ae8b81f2/

– Bussemaker, J. (2014). Kamerbrief over extra kansen voor jongeren in een kwetsbare 
positie.

 www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/12/kamerbrief-over- 
extra-kansen-voor-jongeren-in-een-kwetsbare-positie

– Denessen, E. (2017). Verantwoord omgaan met verschillen. Sociaal-culturele achtergronden 
en differentiatie in het onderwijs (oratie). Leiden: Universiteit Leiden.

  www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/sociale-wetenschappen/ 
pedagogische-wetenschappen/onderwijsstudies/denessen-oratie-universiteit- 
leiden-2017.pdf

– Elffers, L. (2016). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Een ketenbenade-
ring (lectorale rede). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

 www.hva.nl/content/publicaties/lectorale-redes/2016/louise-elffers.html
– Westerhuis, A. (2018). Doorstroomroutes in en rond het mbo. Steile en slingerende 

 wegen omhoog.
 www.canonberoepsonderwijs.nl/doorstroomroutes-in-en-rond-het-mbo

http://www.vo-raad.nl
http://www.hermanvandewerfhorst.socsci.uva.nl/PS2011.pdf
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