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Inleiding 
 

Verantwoording 
De Amsterdamse scholen werken samen met het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 
Amsterdam-Diemen om alle leerlingen een zo goed mogelijke onderwijsplek te geven.  
 
De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten en Jongeren in een 
Kwetsbare Positie Amsterdam (RMC 21) richt zich op het voorkomen en bestrijden van 
vroegtijdige schoolverlaters. Jongeren worden gekenmerkt als vroegtijdige schoolverlaters 
wanneer zij het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie, dus zonder een havo- of vwo-
diploma of een niveau 2-diploma van het mbo. Gemeenten en schoolbesturen hebben een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie het 
onderwijs verlaten.  
 
Het Samenwerkingsverband ontvangt binnen dit kader subsidiemiddelen voor het programma 
Aanval op de Uitval en Plusmiddelen via de gemeente Amsterdam. De focus van het 
Samenwerkingsverband ligt op preventie van uitval van de leerling op school. Binnen het kader 
van de rol en taken van het Samenwerkingsverband doen wij onderzoek naar de gevolgen van 
de drempelloze doorstroom vmbo-havo binnen het Amsterdamse voortgezet onderwijs.  
 
Aanleiding 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 komt er een wettelijk doorstroomrecht voor vmbo-t’ers naar de 
havo. Scholen kunnen dan geen eigen toelatingsbeleid meer voeren met betrekking tot kennis, 
vaardigheden of leerhouding van doorstromende gediplomeerde leerlingen (VO Raad, 16). 
Leerlingen die hun diploma’s stapelen dragen bij aan de bevordering van kansengelijkheid 
binnen de stad. Veel leerlingen die diploma’s willen stapelen, moeten hun kennis bijspijkeren 
omdat de lesinhoud van de verschillende niveaus niet aansluit. Vaak gebeurt dat pas als ze aan 
de vervolgopleiding zijn begonnen. Zij hebben daardoor minder kans op een succesvolle 
afronding van de opleiding dan andere leerlingen in hun klas. Leerlingen die vanwege hun 
achtergrond, hun thuissituatie of een te laag basisschooladvies niet op het bij hen passende 
onderwijsniveau zitten, kunnen door diploma’s te stapelen een inhaalslag maken (Gemeente 
Amsterdam, sd). 
 
Hierop hebben de Amsterdamse schoolbesturen in 2018 besloten dat het vmbo-t-diploma 
toegang geeft tot de havo met als enige voorwaarde dat het vakkenpakket aansluit op de 
vervolgopleiding. Bij de intake van de leerling kunnen een motivatiegesprek en het volgen van 
een overstapprogramma aan de orde zijn. Deze elementen vormen echter geen voorwaarde voor 
toelating. Met dit besluit lopen de Amsterdamse schoolbesturen vooruit op landelijke 
wetgeving over stapelaars binnen het voortgezet onderwijs en de doorstroom zonder cijfereis.  
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Onderzoeksmethodiek 
 
Het verzoek om mee te doen aan het vooronderzoek naar de opbrengsten van de drempelloze 
doorstroom vmbo-havo binnen de regio Amsterdam is uitgezet onder alle Amsterdamse 
schooldecanen. Een verzoek is bij de decanen neergelegd om aan de hand van vooropgestelde 
enquêtes opvolgend deel te nemen aan een interview van ongeveer een uur bij de decaan op 
school. 
 
De inventarisatie naar de drempelloze doorstroom vmbo-havo was zowel kwantitatief als 
kwalitatief. De kwantitatieve resultaten zijn gebaseerd op de resultaten van de enquêtes. Op 
voorhand zijn er twee verschillende enquêtes opgesteld: de eerste bedoeld voor de vmbo-decaan 
en de tweede bedoeld voor de havo-decaan. De enquêtes vroegen naar doorstroomcijfers van de 
afgelopen schooljaren, de voortgangsresultaten van de doorgestroomde leerlingen en de 
verwachte doorstroomcijfers voor aankomend schooljaar. Deze cijfers konden de decanen 
ophalen uit het Magister.  
 
De kwalitatieve cijfers zijn opgehaald uit de interviews. Tijdens deze interviews werd er dieper 
ingegaan op de cijfers van de vooropgestelde enquêtes. Ook is aan de decanen gevraagd wat hun 
zorgen op school waren met betrekking tot de doorstroom en waar de leerlingen tegenaan lopen 
wanneer ze eenmaal waren doorgestroomd. Hierop zijn de aanbevelingen van dit 
vooronderzoek gebaseerd.  
 
Alle kwalitatieve en kwantitatieve data zijn op verzoek geanonimiseerd en zijn niet herleidbaar 
tot de scholen die hebben deelgenomen. 
 

Onderzoeksgroep 
De Amsterdamse schooldecanen zijn de doelgroep geweest die dit vooronderzoek hebben 
voorzien van cijfers en kwalitatieve bijdragen. Bij de keuze voor een vervolgopleiding of 
opstromen naar een hoger schoolniveau is de decaan immers betrokken. Van de 58 voortgezet 
onderwijs scholen die vmbo-t en/of havo als schoolsoort aanbieden, zijn van twaalf vo-scholen 
de schooldecanen geïnterviewd. De twaalf scholen zijn afkomstig vanuit alle windrichtingen 
binnen de regio. De scholen zijn verschillend: openbare voortgezet onderwijs scholen met meer 
dan duizend leerlingen met verschillende leerniveaus tot aan kleinere havo- en/of vmbo-
scholen.  
 
Er zijn twee dubbelinterviews gehouden bij gemengde scholen die zowel vmbo als havo op 
school aanbieden. In totaal zijn er veertien decanen gesproken, waarvan tien afkomstig zijn van 
het vmbo en vier afkomstig van de havo. Daarnaast hebben vijf vmbo-scholen aangegeven dat 
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de drempelloze doorstroom niet speelt bij hen op school en hebben twee scholen aangegeven 
niet te willen deelnemen aan het onderzoek.  
 
Het uitbreken van COVID-19 en de genomen maatregelen ten behoeve van ieders veiligheid 
hebben ervoor gezorgd dat veel interviews niet meer konden worden afgenomen. Deelnemers 
konden niet meer meedoen door wijzigingen binnen het rooster vanwege onderwijs op afstand 
en/of er waren andere prioriteiten gesteld om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren 
voor de leerlingen. 

Doorstroom resultaten 
 

Doorstroom door de schooljaren heen 
In het schooljaar 2018-2019 zijn er in totaal 73 leerlingen opgestroomd (hierna genoemd 
opstromers) van vmbo-t naar de havo bij de twaalf deelnemende scholen. In het schooljaar 
2019-2020, het eerste schooljaar na het laten vallen van de cijfereis, zijn er 150 opstromers 
geteld. Volgens de cijfers afkomstig van de decanen hebben 68 opstromers gebruikgemaakt van 
het laten vallen van de cijfereis en hadden zij anders niet naar de havo kunnen doorstromen. 
Van de 150 opstromers hebben de vmbo-decanen aan 49 leerlingen het advies gegeven om niet 
door te stromen. Van de groep die een negatief advies heeft gekregen van de vmbo-decaan 
blijven 32 leerlingen zitten.  
 
Voor het schooljaar 2020-2021 zullen er naar verwachting 209 gediplomeerde vmbo-t-
leerlingen doorstromen naar 4 havo. Dit zijn leerlingen afkomstig van en/of naar de twaalf 
geïnterviewde voortgezet onderwijs scholen. Van deze groep hebben 73 potentiële opstromers 
een negatief advies van hun decaan gekregen om door te stromen.  
 

Schooladvies 
Aan de decanen is gevraagd waar de opstromers tegenaan lopen wanneer ze eenmaal zijn 
doorgestroomd naar de havo. Hierop hebben zes van de twaalf scholen aangegeven dat er bij de 
opstromers een gebrek is aan schoolse vaardigheden en het hierdoor erg moeilijk voor ze is om 
mee te komen op havo-niveau. Onder schoolse vaardigheden wordt verstaan: samenwerken, 
zelfstandig werken, doorzettingsvermogen, analytisch inzicht, plannen en organiseren en een 
professionele houding.  
 
Ook worden bij het merendeel van de drempelloze opstromers kennishiaten geconstateerd bij 
verschillende schoolvakken, met name bij wiskunde, Nederlands en Engels. Hierdoor beginnen 
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de opstromers het jaar met een achterstand. Verder wordt er door de havo-decanen aangegeven 
dat de opstromers vaak in het begin van het schooljaar nog moeten leren om te leren.  
 

Motivatie Opstromers 
Bij zes van de twaalf scholen wordt aangegeven dat de motivatie van de leerlingen om op te 
stromen is dat ze nog geen keuze durven of willen maken. De leerling ervaart het schoolse 
klimaat als prettig en/of veilig en vindt de stap vaak nog te groot of eng om naar het mbo te 
gaan. Op twee scholen wordt aangegeven dat er druk is vanuit de ouders om door te stromen 
naar de havo. Binnen sommige gezinnen hangt er een stigma op het mbo. Op één school is 
aangegeven dat één opstromer heeft besloten vanuit zijn of haar intrinsieke motivatie.  
 

Positief Advies Opstromers 
Voor het behalen van het vmbo-t-diploma zijn leerlingen verplicht om in zes examenvakken 
eindexamen te doen. Om een positief advies van de decaan te krijgen om door te stromen naar 
de havo hanteren een aantal vmbo-scholen een verplicht 7de examenvak. Scholen bereiden deze 
leerlingen op het vmbo voor door middel van het organiseren van bijles en extra 
vakondersteuning.  
 
Op twee van de twaalf scholen is een opstroom- of doorstroomdossier ingevoerd. Dit dossier is 
een vereiste om intern te mogen doorstromen van vmbo-t naar de havo. Leerlingen moeten 
vóór 1 maart officieel melden bij de decaan dat ze intern willen doorstromen naar de havo. Het 
dossier bevat onder andere een motivatiebrief om door te stromen, het loopbaandossier en een 
aanmelding voor een opleiding op het mbo.  
 
De twee scholen die een opstroomdossier hanteren, onderzoeken of er een mogelijkheid is om 
dit dossier uit te breiden met bijvoorbeeld persoonlijkheidstesten. Uit de persoonlijkheidstest 
blijkt of de opstromer de juiste houding, capaciteiten en persoonlijkheid heeft om door te 
stromen naar de havo. Deze testen zijn volgens de decanen belangrijk omdat dit extra inzicht 
biedt in het niveau van de leerling en het kan worden meegenomen in het gesprek met de 
ouders. 
 

Zomerschool 
De stedelijke zomerschool voor opstromers is bekend bij acht van de tien scholen die zijn 
geïnterviewd. Het doel van de stedelijke zomerschool is dat opstromers gedurende twee weken 
kunnen werken aan deficiënties voor bepaalde vakken en aan hun studie- en 
planningsvaardigheden. Zes van de tien scholen hebben aangegeven gebruik te hebben gemaakt 
of gebruik te gaan maken van de zomerschool aan het einde van het schooljaar. Op drie van de 
tien scholen is aanmelding en deelname aan de zomerschool verplicht gesteld voor alle 
leerlingen die willen doorstromen naar de havo. De geïnterviewde decanen geven aan dat de 
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zomerschool zich nog meer kan richten op het wegnemen van vakkennishiaten en leerlingen 
voor te bereiden op de havo. Hierop zouden volgens de decanen schoolse vaardigheden en het 
leren om te leren centraal moeten staan.  
 
Tot slot merken de decanen op dat het van belang is dat de uitvoerende organisatie een goede 
verbinding moet hebben met de leerlingen zodat zij het volledige programma blijven volgen. 

 

Wat hebben de decanen nodig om de opstromers beter te begeleiden naar en 

op de havo? 
Een viertal decanen heeft aangegeven dat het raadzaam is om het doubleerrecht van opstromers 
af te schaffen. Door het afschaffen van het doubleerrecht wordt er een stimulans ingezet voor 
deze doelgroep opstromers om zich van meet af aan goed in te zetten; de leerling is zich ervan 
bewust dat hij of zij maar één kans heeft om het jaar te halen. Het gevaar van het recht op 
doubleren is dat opstromers drie keer over een vierde schooljaar mogen doen. Dit is slecht voor 
de sfeer in de klas en deze doelgroep past dan beter in het volwassenonderwijs of het mbo. Ook 
wordt aangeraden om een extra mentor in te zetten die deze doelgroep extra 
ondersteuning biedt; hier zijn extra middelen voor nodig.  
 
Wat door alle havo-decanen wordt beaamd is dat 4 havo een moeilijk jaar is. Vanuit de 
wandelgangen op school wordt er door de docenten onderling gedeeld dat er niet goed wordt 
gewerkt in 4 havo. Deze uitspraak baseren de decanen op de houding van de leerlingen en de 
cijfers. Echter wordt ook unaniem aangegeven dat 4 havo altijd een moeilijk jaar is geweest.  
 
Ook wordt vanuit verschillende scholen opgemerkt bij de decanen dat er dit jaar minder 
twijfelaars waren voor mbo-opleidingen die na hun eindexamen zich nog niet hebben 
aangemeld. De scholen beschouwen dit als een goed teken maar vragen zich af wat de groei van 
de klassen voor de bovenbouw betekent.  
 
Wat verder nodig is volgens de havo-decanen om deze leerlingen succesvol het havo-diploma te 
laten behalen is betere samenwerking met de vmbo-scholen. De lesmethodes moeten meer 
sluitend worden zodat kennishiaten kunnen worden geminimaliseerd. Ook wordt geopperd om 
op het vmbo de havo-toetsen af te nemen zodat de leerlingen weten wat het schoolniveau 
inhoudt.  
 

Wat zijn de zorgen die spelen op scholen?  
Volgens Onderwijs in Cijfers stroomt landelijk een zesde van de vmbo-t-leerlingen met 
diploma door naar de havo. De overige leerlingen beginnen met een opleiding in het mbo of 
volgen (tijdelijk) geen onderwijs. Stapelen komt verhoudingsgewijs vrijwel evenveel voor onder 
jongens als onder meisjes. De profielen economie/maatschappij en cultuur/maatschappij zijn 
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het meest populair bij stapelaars. De overgrote meerderheid van de stapelaars is succesvol. Van 
alle stapelaars uit het vmbo-t, die beginnen aan de havo, haalt bijna 65% een diploma op de 
havo. Dit percentage is redelijk stabiel gebleven over de jaren heen. (Onderwijs in cijfers, 2020) 
 
Binnen Amsterdam zijn de cijfers van de successen van de leerlingen nog niet bekend. Ook is 
nog niet bekend hoeveel van deze opstromers overgaan naar 5 havo. Wel is bekend dat door het 
laten vallen van de cijfereis het aantal doorstromers flink is gegroeid en dit leidt volgens de 
decanen tot problemen. 
 
Op verschillende voortgezet onderwijs scholen die zowel vmbo-t en havo als schoolniveau 
aanbieden is aangegeven dat er een extra 4 havo-klas moet worden georganiseerd om alle 
potentiële opstromers voor het schooljaar 2020-2021 een plek te kunnen bieden. Dit is voor de 
scholen zorgelijk omdat hier geen capaciteit voor is. 
 
Verder is er op twee voortgezet onderwijs scholen te kennen gegeven dat de druk van ouders 
om op te stromen naar de havo meespeelt in de keuze van de leerling. Door de betreffende 
decanen is aangegeven dat er een stigma rust op het mbo; dit is aangegeven als zorgelijk. 
 
Tot slot geven drie van de tien decanen aan dat ze zorgen hebben omtrent de gevolgen van het 
laten vallen van de cijfereis. De 4 havo-klassen raken vol en de opstromers, die gebruikmaken 
van de drempelloze doorstroom, met een negatief advies komen vaak niet goed mee in de klas. 
Dit is volgens de decanen niet bevorderlijk voor de sfeer in de klas. Vaak is al in februari 
duidelijk dat de leerlingen zullen afstromen maar ze moeten het schooljaar uitzitten omdat ze 
niet meer kunnen overstappen naar het mbo. De opstromers zouden betere begeleiding moeten 
krijgen op het vmbo; sommige leerlingen gedijen beter op het mbo dan op de havo. Deze 
begeleiding zou een onderdeel van het loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma kunnen 
zijn. 
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Aanbevelingen 
 

De aanbevelingen zoals hierna beschreven zijn onder te verdelen in onderstaande punten. Per 
punt wordt opheldering gegeven wat wordt onderschreven door één of meer scholen. 
- Hiaten in vakkennis  
- Schoolse vaardigheden 
- Ouderbetrokkenheid 
- Zomerschool 
- Meer aandacht op LOB 
- Proefstuderen 
- Meenemen advies vakdocenten 
- Onderzoek naar kansengelijkheid 
- Aansluiting havo-profiel 
 

Hiaten in vakkennis 
De vakken natuur-scheikunde en wiskunde worden als zeer moeilijk ervaren door opstromers 
vanuit het vmbo. De opstromers hebben kennishiaten en hierdoor verloopt de voortgang het 
stroefst bij de opstromers met een natuur- en gezondheidsprofiel of een natuur- en 
techniekprofiel. 
 
Concrete verschillen worden opgemerkt in het niveau van woordenschat, grammatica en 
spelling; dit speelt voornamelijk een rol bij de vakken Nederland en Engels. Hierdoor is het 
moeilijk voor de opstromers om mee te komen in de les. Aanbevolen is om tijdens het 
examenjaar al te beginnen met bijspijkerprogramma’s. Ook willen ze meegeven dat inzetten op 
wiskunde A van belang is omdat dit tot het eindexamenpakket behoort voor een havo-diploma.  
 

Schoolse vaardigheden  
De aanbevelingen die de decanen willen meegeven is om goed in te zetten op de schoolse 
vaardigheden van de leerlingen die willen doorstromen. Het is ontzettend belangrijk om op de 
havo zelfstandig te kunnen werken en goed te kunnen plannen en organiseren. Leerlingen 
moeten zich ervan bewust zijn dat de houding van zowel de havisten als de docenten anders is 
dan op het vmbo. Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig aan de slag gaat en je schoolwerk 
goed en tijdig weet te plannen.  
 

Ouderbetrokkenheid 
Het is belangrijk om bewustwording bij ouders te creëren. Door de drempelloze doorstroom 
wordt het mbo makkelijker in het verdomhoekje gestopt terwijl het juist belangrijk is dat de 



 
Drempelloze doorstroom monitor  www.swvadam.nl 9 

geschikte doelgroep naar het mbo gaat. Het stigma van het mbo moet eraf. Succesverhalen en 
ervaringen van mbo-studenten moeten worden gedeeld.  
 

Zomerschool 
De zomerschool wordt sterk aangemoedigd bij de leerlingen door de decanen en wordt gebruikt 
als middel om de vakkennis bij opstromers bij te spijkeren. Vaak is er nog een te groot gat op 
het gebied van wiskundekennis wanneer ze doorstromen naar de havo; de zomerschool kan 
daar een oplossing voor bieden.  
 
Ook is het advies om in het huidige aanbod nog meer in te zetten op schoolse vaardigheden en 
op digitale studievaardigheden: het leren plannen, het leerwerk onderhouden, het organiseren 
en het vergroten van online leesvaardigheid. Onder digitale studievaardigheden kan worden 
verstaan: het gebruik van ICT, online leren lezen, omgaan met risico’s van afleiding en de 
omgang met devices.  
 

Meer aandacht op loopbaanoriëntatie en begeleiding 
Voor een betere doorstroom naar de havo zullem er meer loopbaanoriëntatie activiteiten 
georganiseerd moeten worden. Niet alle scholen hebben intern de capaciteit om leerlingen toe 
te laten die gebruik willen maken van de drempelloze doorstroom. Om een goede 
onderscheiding te maken tussen de leerlingen waarvoor dit de juiste route is en de leerlingen die 
beter tot hun recht komen op het mbo kan er een overstapdossier worden ingevoerd. Om de 
leerlingen extra te stimuleren om na te denken over hun vervolgkeuze om door te stromen 
moeten zij binnen het vak Nederlands een motivatiebrief schrijven. Ook schrijven ze zich in 
voor een mbo-opleiding en bezoeken ze open dagen. Tot slot is een onderdeel van het 
opstroomdossier een bijspijkerprogramma om kennishiaten weg te werken voor ze van start 
gaan. Dit doet de leerling in zijn of haar eigen tijd.  
  
Proefstuderen 
Als advies aan de vmbo-t-scholen is het goed om leerlingen te laten proefstuderen. Hierdoor 
kunnen opstromers ervaren wat ze straks te wachten staat. Deze leerlingen proeven ook meteen 
de sfeer op hun toekomstige school.  
 
Verder schijnt een vakcarrousel, oftewel een lesjesmiddag, goed bij leerlingen te werken. 
Tijdens deze lesjesmiddagen komen docenten die werkzaam zijn op de havo vaklessen geven op 
het vmbo. 
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Meenemen advies vakdocenten 
Docenten van de basisvakken en mentoren moeten worden geraadpleegd voor advies of de 
leerlingen succesvol kunnen doorstromen naar de havo. Dit werkte voor het laten vallen van de 
cijfereis altijd goed volgens verschillende decanen.  
 
Het advies van vakdocenten kan ook een onderdeel zijn van het opstroomdossier. Op 
één Amsterdamse school is een onderdeel van het opstroomdossier het advies van alle 
vakdocenten van de zeven examenvakken. Op het competentieformulier vult de docent 
zijn advies in of de leerling op basis van inzet, inzicht en abstractieniveau succesvol zou 
kunnen zijn op de havo. Deze competentieformulieren zijn niet bindend maar kunnen 
wel worden gebruikt in een gesprek met de ouders en de leerling. 
 
Aansluiting havo-profiel 
Er is behoefte aan een tool waarmee je kunt bepalen wanneer een leerling met een bepaald 
vakkenpakket wordt toegelaten. Zo is niet duidelijk welke havo-school externe leerlingen 
aanneemt en op basis van welke voorwaarden binnen het profiel. Ook is vaak niet duidelijk voor 
vmbo-decanen wat de voorwaarden zijn waaraan opstromers moeten voldoen als het gaat om 
een aansluitend vakkenpakket.  
 
Verder is er ook vraag naar een tool waarbij je inzicht krijgt of de leerling geschikt zal zijn voor 
de havo; bijvoorbeeld in de vorm van een capaciteitentest of persoonlijkheidstest, waaruit zal 
blijken of leerlingen succesvol zullen zijn.  
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