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Opdracht bij hoofdstuk 6 – Leefwerelden van jongeren

Opdracht bij 
hoofdstuk 6: jongeren in het onderwijs

(tE?) vrOEgE sElEctiE
Het Nederlandse onderwijsstelsel wijkt nogal af van stelsels in de meeste andere landen van de Eu-
ropese Unie. Het Nederlandse stelsel wordt gekenmerkt door vroege selectie. Al aan het eind van 
de basisschool krijgen leerlingen op basis van hun score op de Cito-toets en op aanwijzing van de 
school 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. Re-
gelmatig keert in de media de discussie terug of dit Nederlandse stelsel met vroege selectie niet 
ten nadele werkt van jongeren wier intellectuele rijping 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 berust op een onderscheid tussen algemeen vormend en beroepsvoor-
bereidend onderwijs. Het algemeen vormend onderwijs zou een groter beroep doen op cognitieve 
vaardigheden en intellectuele belangstellingen en het beroepsvoorbereidend onderwijs zou aan-
trekkelijker zijn voor praktisch ingestelde jongeren. Dat onderscheid gaat gepaard met beelden 
van ‘hoog’ en ‘laag’ 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 waarop een heel stelsel 
is gebaseerd wel recht doet aan de diversiteit van vermogens en talenten en het tempo waarin ze 
tot ontwikkeling komen. 

 Opdracht
Verzamel de argumenten die voor en tegen het huidige onderwijsstelsel van vroege selectie plei-
ten en maak daar vervolgens een analyse van.

1  Verzamel de relevante informatie waarover de discussie in de media ging en gaat. (Enkele sug-
gesties voor websites met belangrijke informatie vind je op de volgende pagina, om je op weg 
te helpen, maar zoek ook zelf verder.) Onderscheid hoofd- en bijzaken.

2  Analyseer de discussie. Wat zijn de belangrijkste stellingnames? Welke argumenten worden ge-
bruikt? Wie beweert wat? Welke onderzoeksgegevens worden aangehaald om de beweringen 
te staven of ze juist te bestrijden? Hoe betrouwbaar of houdbaar zijn die onderzoeksgegevens? 
Rechtvaardigen de onderzoeksgegevens de interpretaties die eraan worden gegeven? 

3  Breng je bevindingen samen in een betoog. Geef weer wat de belangrijkste argumenten zijn, 
welke onderzoeksgegevens worden aangehaald, en maak duidelijk hoe sterk of zwak deze 
gegevens zijn. Laat zien wat de tegenargumenten zijn. Geef ten slotte aan wat volgens jou 
geconcludeerd kan/mag worden. 
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suggesties voor vindplaatsen en bronnen van informatie
•  Advies aanvraag van VO-raad
  http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Over%20de%20VO-raad/MAR/Adviesaanvraag-

talent-okt-2012.pdf
•  Bespreking door Herman van de Werfhorst van het rapport van de Onderwijsraad 
 http://www.hermanvandewerfhorst.socsci.uva.nl/PS2011.pdf
•  De Groene Amsterdammer publiceerde een interview met Herman van de Werfhorst, hoogle-

raar 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 internati-
onaal gezien bijzonder vroeg. Hoewel deze selectie voor sommige (cognitieve) vakken wellicht 
wenselijk is, is het volstrekt onwenselijk dat leerlingen worden gescheiden in aparte schoolge-
bouwen, voor de duur van meerdere leerjaren, en voor alle vakken.’

 http://hetkind.org/2011/09/08/hoogleraar-sociologie-vroege-selectie-in-onderwijs-veel-te-rigide
•  Deze studie van het CPB bespreekt de empirische evidentie over de effecten van kenmerken 

van onderwijsstelsels in het realiseren van de publieke belangen: kwaliteit, doelmatigheid en 
toegankelijkheid.

  http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/wat-bekend-over-de-effecten-van-
kenmerken-van-onderwijsstelsels-een-literatuurstudie.pdf

•  Een overzicht van veel belangrijke literatuur over de aansluiting van het basisonderwijs met 
het voortgezet onderwijs van de laatste decennia

 http://www.benwilbrink.nl/literature/aansluitingbovo.htm
•  Het rapport ‘Visies op onderwijskwaliteit, met illustratieve gegevens over de kwaliteit van het 

Nederlandse primair en secundair onderwijs’. De auteurs, Jaap Scheerens, Hans Luyten en Jan 
van Ravens, schetsen een breed perspectief met betrekking tot onderwijskwaliteit.

 http://funderendonderwijs.nl/bestanden/File/PROOreviewNL.pdf
•  Investeringsagenda van de VO-raad voor de periode 2011-2015 
  http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Over%20de%20VO-raad/VO-Investeringsagen-

da-2011-2015.pdf
•  Leerlingen moeten langer bij elkaar blijven in het voortgezet onderwijs voordat ze in verschil-

lende niveaus uiteengaan. Dat vindt Aart Jan de Geus, plaatsvervangend secretaris-generaal van 
de OESO. Zijn pleidooi vond niet zonder meer gehoor op het eerste jubileumsymposium van de 
SER.

 http://www.ser.nl/nl/publicaties/overzicht%20ser%20bulletin/2010/maart_2010/08.aspx
•  Lenssen, L. (2011) Hoe sterk is de eenzame fietser? Een onderzoek naar de relatie tussen indivi-

duele ontwikkeling en de toegankelijkheid van het onderwijsbestel in Nederland. Apeldoorn: 
Garant.

  http://books.google.nl/books?id=_gx67OSM-_0C&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_
summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false-

•  Luyendijk, W. (1996) ‘Het Nederlandse onderwijs is erg selectiegek’. Procesmanager waar-
schuwt voor mislukken basisvorm in NRC Handelsblad, 29 februari.

  http://vorige.nrc.nl/dossiers/voortgezet_onderwijs/basisvorming_invoering_en_verlo/arti-
cle1517163.ece

•  Rapport van de Onderwijsraad over vroege selectie voor het vo 
 http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/573/documenten/vroeg-of-laat.pdf
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•  SLO (2010): Langer gemeenschappelijk onderwijs: een variatie aan modellen.
 http://funderendonderwijs.nl/bestanden/File/langer-gemeenschappelijk-onderwijs.pdf
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