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Belangrijkste resultaten 

Ecbo en DUO onderzochten de potentie van maatwerk in het voortgezet onderwijs (vo) en 
de gevolgen van maatwerk in het vo voor de verder onderwijsloopbaan. We richtten ons 
vooral op de mogelijkheid om vakken op een hoger niveau af te sluiten. Hoeveel potentie is 
er daarvoor en wat levert het leerlingen op in hun onderwijsloopbaan? Hieronder zetten we 
de belangrijkste resultaten op een rij.  
 

 
  

De potentie voor maatwerkdiploma's is groter dan het gebruik
Een achtste tot een tiende van de geslaagden in het vo blijkt eenzijdig begaafd of eenzijdig 
onbegaafd. Zij blinken uit of blijven achter in een bepaald vak. Vooral eenzijdig begaafden zouden 
baat kunnen hebben bij een maatwerkdiploma. Toch wordt de mogelijkheid om een vak op hoger 
niveau af te ronden nog weinig gebruikt. Dat maakt dat er nog veel potentieel is voor deze vorm van 
een maatwerkdiploma. Dit geldt met name voor vmbo-gt.

Eenzijdig begaafde leerlingen stromen door zoals gemiddeld
Eenzijdig begaafde leerlingen die het vo met succes afronden wijken niet af in hun doorstroom naar 
het vervolgonderwijs ten opzichte van 'gewone' leerlingen. Ze stromen relatief net zo vaak op binnen 
het vo (bijvoorbeeld van vmbo-gt naar havo) en gaan relatief net zo vaak naar mbo-niveau 2, 3 of 4 
of het hoger onderwijs.

Een maatwerkdiploma helpt om op een hoger niveau door te stromen
Leerlingen die een of meer vakken op hoger niveau afronden blijken vaker in hogere 
vervolgopleidingen door te stromen dan op basis van hun vooropleiding verwacht kan worden. Zo 
gaan geslaagden vmbo-bb met een vak op kb-niveau vaker naar niveau 3 dan reguliere of eenzijdig 
begaafde vmbo-bb-geslaagden. Maatwerk in het diplomaniveau levert dus wat op in het 
vervolgonderwijs, terwijl uitblinken in een bepaald vak ('eenzijdige begaafdheid') dat op zichzelf niet 
doet. 

Succesvolle doorstroom op een hoger niveau voor vmbo-bb'ers met maatwerkdiploma
Als een vmbo-geslaagde met een vak op hoger niveau doorstroomt naar een hoger mbo-niveau dan 
gebruikelijk, levert dat dan ook een diploma op dat hogere niveau op? Voor vmbo-bb'ers die naar 
niveau 3 gaan blijkt dat het geval. Deze groep verdient dus zeker het voordeel van de twijfel. Vmbo-
kb'ers met een vak op gt-nvieau hebben wel een wat lager diplomarendement op niveau 4 dan een 
instromer met vmbo-gt-niveau. 

Vooral bij vmbo-scholen behoefte aan maatwerk in de doorstroom
Uit gesprekken met intakecoordinatoren en vmbo-decanen blijkt dat mbo-opleidingen in het 
algemeen voorzichtig plaatsen: opleidingen willen risico’s op uitval of afstroom vermijden. Op vmbo's 
ziet men echter meer potentie voor doorstromers met een maatwerkdiploma. Intensievere 
afstemming tussen vmbo en mbo is nodig om flexibiliteit in de examens in het vo ook in het 
vervolgonderwijs waarde te geven. Zeker wanneer het maatwerkdiploma gangbaarder wordt.
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1 Maatwerk in het voortgezet onderwijs 

Maatwerk in het voortgezet onderwijs (vo) helpt leerlingen het beste uit zichzelf te halen. 
Maatwerk geeft het onderwijssysteem de flexibiliteit om laatbloeiers, leerlingen met een 
(taal)achterstand en eenzijdig begaafde leerlingen naar een passend niveau te begeleiden. 
Daarmee biedt het mogelijkheden om de nadelen van de vroege selectie in het Nederlandse 
systeem te ondervangen. Momenteel is een concrete mogelijkheid voor maatwerk het 
afronden van vakken op een hoger niveau in vo: een vorm van een ‘maatwerkdiploma’. Deze 
mogelijkheid wordt door een kleine groep leerlingen gebruikt, terwijl er waarschijnlijk meer 
potentie voor is. In dit onderzoek gaan we na hoe groot deze potentie is. Ook gaan we na 
wat het leerlingen oplevert in het vervolgonderwijs. 

1.1 Achtergrond 

De laatste jaren klinkt regelmatig de roep om meer maatwerk in het onderwijs. Door het 
onderwijs meer op de behoeften van individuele leerlingen af te stemmen ontstaat de 
flexibiliteit om in te spelen op leerlingen die op bepaalde onderdelen boven- of juist 
benedengemiddeld presteren. Want ook al kent het voortgezet onderwijs zes 
opleidingstypen, daarbinnen is er zeker diversiteit tussen leerlingen.  
 
Eenzijdige begaafdheid 
Geen twee leerlingen zijn hetzelfde. Leerlingen verschillen onderling in interesses en 
talenten en het niveau van een individuele leerling kan op verschillende onderdelen nogal 
uiteenlopen. Tegelijkertijd is het onderwijs meestal nog tamelijk traditioneel georganiseerd. 
Leerlingen op hetzelfde opleidingsniveau volgen vaak dezelfde stof in hetzelfde tempo. Voor 
leerlingen die boven- of benedengemiddeld scoren is dat niet optimaal. Dat geldt in het 
bijzonder voor leerlingen van wie de vaardigheden uiteenlopen of – nog extremer gesteld – 
eenzijdig zijn ontwikkeld, doordat zij bijvoorbeeld sterk zijn in talen maar zwakker in 
bètavakken of juist een taalachterstand hebben terwijl ze uitgesproken sterk zijn in de 
exacte vakken. In al deze gevallen kan het gevolg zijn dat een leerling lager in het 
voortgezet onderwijs instroomt dan verwacht kan worden op basis van intelligentie. Dat 
heeft gevolgen voor hun gehele verdere onderwijsloopbaan. 
 
Gedifferentieerd systeem met vroege selectie 
Ook het onderwijssysteem zelf zorgt voor diversiteit tussen leerlingen in hetzelfde 
onderwijstype. Nederland kent een gedifferentieerd onderwijssysteem met relatief veel 
schooltypen. Ook is er – internationaal gezien – een vroeg selectiemoment: rond twaalfjarige 
leeftijd stromen leerlingen, al dan niet via een bredere brugklas, door naar een van de vier 
vmbo-leerwegen, havo of vwo. Hoewel de mogelijkheid bestaat om opleidingsniveaus te 
‘stapelen’, kost het leerlingen op die manier veel extra tijd om op het eindniveau te komen. 
Ook zijn er drempels tussen de onderwijsniveaus, zoals instroomeisen (vmbo-havo) of een 
beperkte aansluiting (mbo-hbo). Dat alles maakt dat het vroege selectiemoment heel 
bepalend is voor de verdere schoolloopbaan. Vroege selectie benadeelt zogenaamde 
laatbloeiers: leerlingen die op twaalfjarige leeftijd onderpresteren ten opzichte van hun 
intelligentie, bijvoorbeeld door een taalachterstand. 
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Ongelijkheid in doorstroom 
Een derde oorzaak voor verschillen tussen leerlingen is sociale ongelijkheid bij de 
doorstroom van primair naar voortgezet onderwijs. In 2016 concludeerde de 
Onderwijsinspectie dat de instroom in het voortgezet onderwijs samenhangt met het 
opleidingsniveau van de ouders, los van de intelligentie van de leerling. Leerlingen met 
hoogopgeleide ouders gaan vaker naar havo/vwo-brugklassen, terwijl even intelligente 
leerlingen met laagopgeleide ouders juist vaker instromen in vmbo-basis of -kader. Dit 
onderscheid heeft gevolgen voor de schoolloopbanen van deze twee groepen leerlingen. 
Ook geeft het in het vo meer diversiteit in de klas, omdat sommige leerlingen te laag zijn 
geplaatst en andere te hoog. 

1.2 Maatwerk en doorstroom 

Leerlingen die om bovengenoemde redenen bij instroom in het voortgezet onderwijs (op den 
duur) niet goed in hun instroomniveau ‘passen’, kunnen gebaat zijn bij maatwerk. Dat 
betekent dat het onderwijs op onderdelen aangepast wordt aan het niveau en de behoeften 
van individuele leerlingen. Door maatwerk te bieden kan een school inspelen op 
achterstanden en eenzijdige begaafdheid. Ook kan het een manier zijn om leerlingen die een 
te laag schooladvies hebben gekregen naar een passend eindniveau te begeleiden.  
 
Er bestaan verschillende vormen van maatwerk, bijvoorbeeld in tijd (op individueel tempo 
afronden van stof), inhoud (individuele (extra) accenten leggen in het curriculum), 
werkvorm en niveau. In dit onderzoek richten we ons specifiek op maatwerk in het niveau 
op het voortgezet onderwijs. Daar gaan we specifiek in op een al bestaande vorm van een 
maatwerkdiploma en de gevolgen daarvan voor de doorstroom in het vervolgonderwijs.  
 
Maatwerk door examens op hoger niveau 
Examinering in het vo kan op verschillende manier worden geflexibiliseerd. Een vergaande 
vorm daarvan is een maatwerkdiploma. In dat geval wordt per vak het niveau van 
examinering bepaald. Een vak kan dus op een hoger, maar ook op een lager niveau worden 
afgesloten. Onder meer Engeland kent een dergelijk systeem. In Nederland bestaat het 
maatwerkdiploma in deze vorm niet. De staatsecretaris van Onderwijs vindt invoering 
ongewenst vanwege het risico dat leerlingen de makkelijkste weg zoeken en te veel vakken 
op een laag niveau doen. Daardoor ontstaat het risico dat het vo-diploma aan waarde 
verliest en het vervolgonderwijs aanvullende eisen gaat stellen.  
 
Wel bestaat sinds bijna een decennium de mogelijkheid om een of meer vakken op hoger 
niveau af te ronden (zie box 1). Van deze mogelijkheid maakt een klein deel van de 
examenkandidaten gebruik. Om tegemoet te komen aan de roep om meer maatwerk in het 
vo kondigde de staatsecretaris recent enkele maatregelen rondom examens op hoger niveau 
aan:   
• Leerlingen krijgen het recht om een vak op hoger niveau te doen. 
• Leerlingen mogen herkansen op het oorspronkelijke niveau. 
• Op het diploma komt een vermelding van de vakken op hoger niveau. 
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Box 1: Vakken op hoger niveau 
• Sinds 2007 hebben havoleerlingen de mogelijkheid vakken op vwo-niveau af te sluiten.  
• Sinds 2008 is die mogelijkheid er voor vmbo-leerlingen. Leerlingen in de basisberoepsgerichte 

leerweg (vmbo-bb) doen dan examen in een of meer vakken op het niveau van de kader-
beroepsgerichte leerweg (vmbo-kb). Hetzelfde geldt voor leerlingen vmbo-kb die vakken op het 
niveau van de theoretische leerweg afsluiten (vmbo-t) en vmbo-g/t-leerlingen die vakken op 
havoniveau afronden. 

• Tot nog toe was de keuze voor een vak op hoger niveau definitief: er kon niet teruggekeerd 
naar of herkanst worden op het lagere niveau. Dit laatste verandert in schooljaar 2017/2018.  

• Daarnaast start er in 2017/2018 een pilot op 30 scholen met een zgn. recht op maatwerk. Als 
leerlingen/ouders daarom vragen maakt de school het onder meer mogelijk om vakken op 
hoger niveau te volgen of extra vakken op lager niveau. 

 
Verder lezen?  
• SLO (2015). Vak(ken) afronden op hoger niveau: een praktische handleiding voor het vmbo.  
• Zie hoofdstuk 2 van dit rapport voor meer informatie over het gebruik van deze mogelijkheid. 
• Kamerbrief ‘Vervolg flexibilisering in het voortgezet onderwijs’ van 13 juni 2016 voor een 

overzicht van recente maatregelen. 
 
 
Beperkt gebruik en waarde in de doorstroom 
De mogelijkheid om examen te doen in vakken op een hoger niveau wordt vooralsnog 
weinig gebruikt. Het gaat om circa twee procent van de examenkandidaten, overwegend in 
vmbo-bb en vmbo-kb. Naast onbekendheid met de mogelijkheid en evidente praktische 
bezwaren, kan de beperkte waarde van een examen op een hoger niveau voor het 
vervolgonderwijs een verklaring voor het beperkte gebruik zijn. Een vak op hoger niveau 
leidt niet automatisch tot vrijstellingen in de vervolgopleiding of plaatsing op een hoger 
(mbo-)niveau. Dat beperkte civiele effect van een diploma met vakken op een hoger niveau 
maakt de waarde voor leerlingen mogelijk minder groot. 
 
Specifiek voor de doorstroom van vo naar het hoger onderwijs wordt een experiment gestart 
om de mogelijkheden voor flexibiliteit in de doorstroom te bekijken. Een universiteit zou 
bijvoorbeeld havisten die meerdere en relevante vakken op vwo-niveau hebben afgerond 
kunnen toelaten. Mogelijk wordt bij dit experiment ook de mbo-sector betrokken, maar dat 
is op moment van schrijven van dit rapport nog onbekend. 

1.3 Dit onderzoek 

Maatwerk in het vo kan voor diverse groepen leerlingen wat toevoegen. De huidige 
mogelijkheid om vakken op hoger niveau af te ronden wordt echter nog weinig gebruikt. De 
beperkte waarde in de doorstroom naar het vervolgonderwijs is hier deels debet aan. Dit 
onderzoek richt zich op deze twee aspecten. Allereerst bekijken we de potentie voor 
maatwerk in de diplomering in het voortgezet onderwijs. Vervolgens gaan we in op de 
gevolgen van maatwerk op de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs en de 
mogelijkheden om ‘maatwerk in de doorstroom’ te bevorderen.  
 
 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/proef-met-recht-op-maatwerk-van-start
http://downloads.slo.nl/Repository/vakken-afronden-op-een-hoger-niveau.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/13/kamerbrief-over-vervolg-flexibilisering-in-het-voortgezet-onderwijs
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De centrale vragen zijn de volgende: 
• Hoeveel en welke leerlingen kunnen baat hebben bij maatwerk in de examinering in het vo? 
• Wat zijn de gevolgen voor de verdere onderwijsloopbaan van eenzijdige begaafdheid en afsluiting 

van het vo met een maatwerkdiploma? 
• Welke mogelijkheden zijn er in het vervolgonderwijs voor maatwerk in de doorstroom vanuit het 

vo? 
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2 Potentie en gebruik van maatwerkdiploma’s 

Een achtste tot een tiende van de geslaagden in het vo blijkt eenzijdig begaafd of eenzijdig 
onbegaafd. Deze leerlingen hebben een uitgesproken goed of slecht vak. Eenzijdige 
begaafdheid komt het meest in vmbo-bb voor en het minst in havo en vwo. Engels en 
wiskunde blijken de vakken die het verschil maken: in deze vakken zijn leerlingen relatief 
vaak uitgesproken goed of slecht. In de twee beroepsgerichte leerwegen blijken jongens 
vaker eenzijdig begaafd dan meisjes. Er zijn veel minder geslaagden die een vak op hoger 
niveau hebben afgerond dan dat er eenzijdig begaafden zijn. Dat maakt dat er nog veel 
potentieel is voor deze vorm van een maatwerkdiploma. Dit geldt met name voor vmbo-gt, 
waar nog nauwelijks leerlingen een vak op hoger niveau afronden. 

2.1 Circa 1 op de 10 leerlingen eenzijdig (on)begaafd 

Eenzijdig begaafde leerlingen zijn sterk in bepaalde schoolvakken, maar zwakker in andere. 
Ze zijn bijvoorbeeld sterk in de talen, maar minder goed in de bètavakken. Daardoor vallen 
zij mogelijk tussen de wal en het schip van twee onderwijsniveaus. In de praktijk worden zij 
vaak in het niveau van hun slechtste vak(ken) ingedeeld, terwijl zij voor andere vakken wel 
degelijk een hoger niveau zouden kunnen behalen. Op basis van de cijfers van de centrale 
examens (CE) stelden we vast welk deel van de geslaagden als eenzijdig begaafd en 
eenzijdig onbegaafd kan worden beschouwd. In Box 2 staat toegelicht hoe eenzijdige 
(on)begaafdheid op basis van examencijfers is gedefinieerd. We hanteren daarbij een 
tamelijk strenge definitie waarbij een flinke uitschieter naar boven of onder zichtbaar is. 
 

Box 2: Definitie van eenzijdige begaafdheid 
Op basis van de cijfers van het centrale eindexamen (CE) is voor alle geslaagde 
eindexamenkandidaten in de periode 2008-2015 bepaald of zij eenzijdig begaafd zijn. We gaan uit 
van CE-cijfers, omdat deze voor alle leerlingen per examenjaar vergelijkbaar zijn: alle leerlingen 
maakten dezelfde opgaven onder dezelfde omstandigheden. Dat is bij het schoolexamen minder het 
geval. Wel is het zo dat voor bepaalde vakken (zoals moderne vreemde talen) maar een deel van de 
onderdelen in het CE getoetst worden. Desondanks geven CE-cijfers een goede indicatie van de 
begaafdheid per vak. 
Een geslaagde is aangemerkt als eenzijdig begaafd als deze voldoet aan de volgende criteria: 
a Het hoogste cijfer is een 8,5 of hoger. 
b Het verschil met cijfer voor het tweede of derdea beste vak in het pakket in een andere 

vakcategorieb is minimaal 2 punten. 
c Het gemiddelde van de 50 procent vakken met de laagste cijfers is maximaal een 6,5. 
Aan de andere kant zijn langs vergelijkbare lijnen ook eenzijdig onbegaafde leerlingen gedefinieerd. 
Dit zijn leerlingen die duidelijk achterblijven in een bepaalde vakcategorie. Bij hen is het laagste 
cijfer maximaal een 4,5; verschilt dat eveneens minimaal 2 punten met het tweede of derde 
slechtste vak en is het gemiddelde van de overige vakken groter dan of gelijk aan een 6,5.  
 
a Bij leerlingen met acht of meer examenvakken is ook naar het verschil met het vierde vak gekeken.  
b We hanteren vier vakcategorieën: talen, bètavakken, maatschappij- en kunstvakken, beroepsgerichte vakken 
(vmbo). 
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Aantal eenzijdig (on)begaafden 
Van alle geslaagde eindexamenkandidaten is volgens onze definitie vier tot vijf procent 
eenzijdig begaafd. Er zijn hierbij duidelijke verschillen tussen de opleidingsniveaus. In vmbo-
bb zijn relatief de meeste leerlingen eenzijdig begaafd: tegen 8% in 2015 (Figuur 2.1). In 
het havo en vwo komt het beduidend minder voor. Het percentage eenzijdig begaafden 
neemt door de jaren iets toe bij in ieder geval het vmbo-bb. Dit is opvallend, zeker gegeven 
het feit dat het aantal leerlingen in vmbo-bb de laatste jaren afneemt en een steeds groter 
percentage een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) heeft.  
 
Figuur 2.1 Percentage eenzijdig begaafde geslaagden, per opleiding en examenjaar  

 
 
Eenzijdig onbegaafde leerlingen komen in vmbo-kb het meest voor, rond 8% van de 
geslaagden. Opvallend, aangezien in vmbo-bb juist de meeste eenzijdig begaafden zijn. 
Mogelijk worden sommige leerlingen te laag ingeschaald, namelijk in vmbo-bb, terwijl 
andere met de hakken over de sloot vmbo-kb weten af te sluiten.1 Voor beide groepen 
leerlingen zou een maatwerkdiploma een oplossing kunnen zijn.  
 
Engels en wiskunde zijn de vakken des onderscheids 
Eenzijdig begaafde leerlingen blinken in de meeste gevallen uit in Engels of wiskunde. 
Eenzijdig onbegaafde leerlingen blijven juist op deze twee vakken achter. Deze twee vakken 
maken het verschil bij leerlingen die niet voor alle vakken op hun opleidingsniveau 
presteren. Vwo’ers blijven daarnaast relatief vaak achter op de klassieke talen. Een deel van 
de gymnasiumleerlingen zou dus beter op het atheneum passen. Bij vmbo’ers die Frans in 
hun pakket hebben (dat is een beperkt aantal) zijn er relatief veel uitschieters naar boven. 

                                                
1 Dit zou in sterkere mate voor allochtone leerlingen kunnen gelden, aangezien deze sterker zijn 
oververtegenwoordigd in vmbo-bb dan in vmbo-kb. Dit is echter niet met zekerheid te zeggen omdat we niet 
beschikken over de resultaten van de eindtoets in groep 8 van de basisschool. 
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Jongens vaker eenzijdig begaafd 
In vmbo-bb en vmbo-kb blijken jongens anderhalf tot twee keer zo vaak eenzijdig begaafd 
te zijn als meisjes. Het verschil tussen jongens en meisjes bestaat ook op vmbo-gt, havo en 
vwo, maar is daar kleiner. Het verschil tussen autochtonen en allochtonen is op dit punt 
klein. Eenzijdige onbegaafdheid verschilt niet in sterke mate tussen jongens en meisjes of 
tussen allochtonen en autochtonen. Er zijn geen verschillen tussen categorale scholen of 
scholengemeenschappen en grote en kleine scholen in het aandeel eenzijdig (on)begaafde 
leerlingen. 

2.2 Nog veel potentieel voor maatwerkdiploma 

Een van de bestaande manieren om leerlingen in vmbo en havo maatwerk te bieden is het 
afronden van een of meer vakken op hoger niveau. Vooral voor eenzijdig begaafde 
leerlingen kan dit meerwaarde bieden: ze worden dan voor ieder vak op hun eigen niveau 
uitgedaagd.  
 
Gebruik maatwerkdiploma’s 
De mogelijkheid om vakken op hoger niveau af te ronden wordt in toenemende mate 
gebruikt (Figuur 2.2). Wel blijkt het gebruik in de meeste opleidingsniveaus de laatste jaren 
te stagneren. Het gebruik is het hoogst in vmbo-bb; we zagen eerder al dat in vmbo-bb de 
meeste eenzijdig begaafde leerlingen voorkomen. In vmbo-gt valt op dat de mogelijkheid 
pas sinds 2014 gebruikt wordt. Ruim de helft van de leerlingen in vmbo-gt met een of meer 
vakken op havoniveau komt op het conto van een beperkt aantal scholen (twaalf) met 
omvangrijke afdelingen vmbo-gt.  
 
Figuur 2.2 Percentage geslaagden met vak(ken) op hoger niveau, per opleiding en 
examenjaar  
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In vooral havo zijn het vaak afstromers 
De mogelijkheid om een vak op hoger niveau te doen, is ingevoerd om leerlingen de 
mogelijkheid te bieden een stap extra te zetten. In de praktijk blijkt echter een substantieel 
deel van de geslaagden die een vak op hoger niveau hebben gedaan te zijn afgestroomd 
vanaf een hoger niveau. Sommige vakken hadden zij op het moment van afstroom al op het 
oorspronkelijke niveau afgerond. Dit speelt met name in het havo, waar 79% van de 
geslaagden met een vak op vwo-niveau in de bovenbouw afstroomde vanuit het vwo. In 
mindere mate speelt het ook in vmbo-bb (41% afstromers). In vmbo-kb (12% afstromers) 
en vmbo-gt (1% afstromers) gaat het om een kleine groep van de geslaagden met een vak 
op hoger niveau. Zie Figuur B2.1 in bijlage 2 voor percentages per opleiding en jaar. 
De mogelijkheid om vakken op hoger niveau af te ronden, vervult dus deels een andere 
functie dan waarvoor hij oorspronkelijk bedoeld was. Vakken die afstromers al op een hoger 
niveau afrondden zijn vooral:  
• maatschappijleer, beroepsvakken, Nederlands en Engels in vmbo-bb; 
• algemene natuurwetenschappen (ANW) in havo. 
 
 
Nog veel onbenut potentieel voor maatwerkdiploma’s 
Het percentage geslaagden met een vak op hoger niveau ligt lager dan het percentage 
eenzijdig begaafde geslaagden (zie vorige paragraaf). Dat betekent dat er voor deze vorm 
van maatwerk nog een ongebruikt potentieel bestaat. Uit Figuur 2.3 blijk dat er bij alle 
opleidingsniveaus nog veel potentieel voor maatwerkdiploma’s bestaat. 
 
Figuur 2.3 Percentage gebruikt potentieel voor het maatwerkdiploma in 2015, per 
opleiding 

 
Toelichting: het potentieel voor het afronden van vakken op hoger niveau is berekend door het aantal geslaagden 
met een vak op hoger niveau in 2015 te delen op de som van het aantal geslaagden met een vak op hoger niveau 
en het aantal eenzijdig begaafde geslaagden.  
 
Het valt op dat het ongebruikte potentieel in vmbo-gt veel hoger is dan bij andere 
opleidingsniveaus. Dat ligt waarschijnlijk grotendeels aan het verschil in cursusduur tussen 
vmbo en havo. In het havo, waar het hogere niveau (vwo) ook een jaar langer duurt, ligt 
het ongebruikte potentieel weliswaar veel lager, maar daar bleek het grotendeels afstromers 
te betreffen. Daarnaast lijkt de afwezigheid van een havo-afdeling op dezelfde vestiging een 
rol te spelen. Het percentage vmbo-gt-geslaagden met een vak op hoger niveau is veel 
hoger op vestigingen waar ook havo wordt aangeboden dan op vestigingen waar dat niet zo 
is.  
 
  



Maatwerk en doorstroom ecbo/DUO 15 

Vaak talen, weinig wiskunde 
Per opleidingsniveau zijn de vakken die het vaakst op hoger niveau worden afgerond, 
weergegeven in Tabel 2.1 (percentages op basis van alle geslaagden op dat niveau). Veelal 
zijn het talen, en dan vooral Engels en Nederlands. Opvallend is dat wiskunde, een vak 
waarop eenzijdig begaafde leerlingen relatief vaak uitblinken, hier nauwelijks te zien is. 
Beroepsgerichte vakken worden in vmbo-bb relatief vaak op vmbo-kb-niveau afgerond. Hier 
is te zien dat maatwerkdiploma’s niet alleen voor leerlingen die uitblinken in avo-vakken 
nuttig kunnen zijn.  
 
Tabel 2.1 Drie meest op hoger niveau afgeronde vakken per opleidingsniveau met 
percentage van alle geslaagden op dat niveau, 2008-2015 
Vmbo-bb Vmbo-kb Vmbo-gt Havo 
Engels (1,0%) Engels (0,4%) Nederlands (<0,1%) Engels (0,2%) 

beroepsgericht vak (0,8%) wiskunde (0,4%) Engels (<0,1%) Nederlands (0,1%) 

Nederlands (0,7%) Nederlands (0,2%) economie (<0,1%) Frans (<0,1%) 

 
Minder vaak op brede scholengemeenschappen 
Er is geen groot verschil tussen jongens en meisjes in het afronden van vakken op hoger 
niveau. Dit is opvallend, aangezien we in de vorige paragraaf zagen dat jongens vaker 
eenzijdig begaafd zijn. Ook tussen autochtone en allochtonen zijn er geen grote verschillen 
te zien. Wel blijkt een maatwerkdiploma iets gangbaarder op smallere scholen.2 Op brede 
scholengemeenschappen ronden minder geslaagden een vak op hoger niveau af dan op 
scholen met alléén vmbo of havo/vwo. Daarnaast blijken scholen met alléén vmbo-bb en/of 
vmbo-kb of met alléén vmbo-gt meer geslaagden met een vak op hoger niveau te hebben 
dan brede vmbo-scholen die diverse niveaus combineren. Ook als het hogere niveau niet op 
dezelfde vestiging aanwezig is. Op dit moment is maatwerk dus het meest gebruikelijk op 
smallere vestigingen, ondanks de eventuele belemmering dat het hogere vak op een andere 
vestiging of school moet worden gevolgd. Mogelijk hebben deze scholen meer dan brede 
scholen oog voor maatwerk. Een andere verklaring kan zijn dat er eerder voor een vak op 
hoger niveau gekozen wordt op smalle vestigingen omdat opstroom soms binnen de 
vestiging niet mogelijk is. 
 
  

                                                
2 Het aanbod van opleidingen is bepaald per combinatie BRIN- en vestigingsnummer. Dit wil niet noodzakelijk 
zeggen dat de verschillende opleidingen ook in hetzelfde gebouw worden aangeboden. 
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3 Maatwerk in de doorstroom naar vervolgonderwijs? 

Omdat maatwerkdiploma’s diverse niveaus in zich verenigen is het niet evident wat hun 
waarde is voor de doorstroom naar vervolgonderwijs. Bijvoorbeeld: laten mbo-opleidingen 
leerlingen die uitblinken in bepaalde vakken tot een hoger niveau toe dan waar ze op basis 
van hun (laagste) diplomaniveau recht op hebben? Is er met andere woorden ook in de 
doorstroom naar het vervolgonderwijs sprake van maatwerk? 

3.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk gaan we na wat de invloed van maatwerk in het diplomaniveau in het vo op 
de doorstroom naar vervolgonderwijs is. Achtereenvolgens kijken we naar opstroom binnen 
het vo, doorstroom naar het mbo, doorstroom naar hoger onderwijs en naar uitval. Het gaat 
daarbij steeds om directe doorstroom in het schooljaar volgend op het examenjaar. 
 
We vergelijken vier groepen leerlingen: 
• ‘Reguliere’ geslaagden, dat wil zeggen leerlingen die niet eenzijdig (on)begaafd zijn en 

ook geen vak(ken) op hoger niveau hebben afgerond. 
• Geslaagden met een of meer vakken op hoger niveau. 
• Eenzijdig begaafden (zie Box 2 in paragraaf 2.1 voor de definitie). 
• Eenzijdig onbegaafden (zie Box 2 in paragraaf 2.1 voor de definitie). 

3.2 Opstroom in het vo: meer opstroom naar havo bij een maatwerkdiploma 

Na het eindexamen kunnen geslaagden opstromen binnen het vo, het zogenaamde stapelen. 
Dat gebeurt vooral tussen vmbo-gt en havo: landelijk gaat het om circa 16% van de 
geslaagden vmbo-gt. In mindere mate is er opstroom na het examen van havo naar vwo. 
Opstroom vanuit vmbo-bb of vmbo-kb komt nauwelijks voor. 
 
Eenzijdig begaafde geslaagden blijken nauwelijks vaker op te stromen dan ‘reguliere’ 
geslaagden (Figuur 3.1). Eenzijdig onbegaafde geslaagden stromen minder vaak dan 
‘reguliere’ geslaagden op vanuit vmbo-gt. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de eisen die 
veel scholen aan deze opstroom stellen, waarbij een minimum aan het gemiddelde 
examencijfer gesteld wordt.3 
 
Waar eenzijdig begaafde geslaagden nauwelijks vaker dan gemiddeld van vmbo-gt naar 
havo doorstromen, zien we dat geslaagden met een vak op hoger niveau dat juist veel vaker 
doen. Deze mogelijkheid voor leerlingen vmbo-gt om vakken op havoniveau af te ronden 
voegt dus zeker wat toe. Het maakt opstroom naar havo gemakkelijker, omdat er al een of 
meer vakken op dat niveau zijn afgerond. Dat blijkt veel leerlingen te motiveren het havo in 
zijn geheel af te ronden.  
 

                                                
3 Zie https://www.vo-raad.nl/themas/307/onderwerpen/314 voor de landelijke richtlijnen voor de eisen aan de 
doorstroom vmbo-gt naar havo. Overigens ligt er een voorstel van de staatssecretaris om geslaagden in vmbo-gt 
recht op doorstroom naar het havo te geven met ingang van schooljaar 2019/2020.  

https://www.vo-raad.nl/themas/307/onderwerpen/314
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Figuur 3.1 Percentage opstromers van alle geslaagden in vo, naar opleiding en type 
leerling, 2008-2015 

 
* het hogere niveau verwijst naar één vo-niveau hoger; voor vmbo-kb is dat bijvoorbeeld vmbo-gt. 

3.3 Doorstroom naar mbo: hogere instroom bij vak op hoger niveau  

Het overgrote deel van de vmbo-geslaagden stroomt door naar het mbo. In Figuur 3.2 laten 
we doorstroom van vmbo naar mbo-niveaus 2 tot en met 4 zien.4 Voor doorstroom naar het 
mbo zien we in grote lijnen hetzelfde patroon als bij opstroom in het vo. Een vak op hoger 
niveau blijkt relatief vaker tot een hoger mbo-niveau toegang te geven dan op grond van de 
vooropleiding verwacht mag worden (zie Box 3 voor de doorstroomrechten vo-mbo). Dat 
effect is niet te zien bij eenzijdig begaafde leerlingen en geldt voor geslaagden in vmbo-bb 
en vmbo-kb: 
• Geslaagden vmbo-bb met een vak op hoger niveau stromen vier keer zo vaak door naar 

mbo-niveau 3 dan reguliere geslaagden (12% versus 3%). Ook de doorstroom naar 
niveau 4 ligt hoger. 

• Geslaagden vmbo-kb met een vak op hoger niveau stromen vaker door naar niveau 4 
dan regulieren geslaagden (50% versus 37%). 

 
 

                                                
4 De entreeopleiding laten we buiten beschouwing omdat die een andere doelgroep heeft. Doorstroom vanuit havo 
en vwo naar mbo laten we buiten beschouwing omdat dit weinig voorkomt. 
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Figuur 3.2 Percentage doorstromers van alle geslaagden van vmbo naar mbo 2 t/m 4, naar 
opleiding en type leerling, 2008-2015

 
Door de relatief grote doorstroom naar het havo is dit effect niet direct bij vmbo-gt te zien. 
Wanneer we alleen naar het deel van de geslaagden vmbo-gt dat naar mbo doorstroom 
kijken, zien we wel dat geslaagden met een vak op hoger niveau minder vaak naar niveau 2 
of 3 doorstromen (12%) dan reguliere geslaagden (23%) en eenzijdig begaafden (20%). 
 
Geen grote verschillen naar leerweg en sector  
De vier groepen geslaagden verschillen niet duidelijk in de mate waarin ze naar bol of bbl 
doorstromen. Tussen de mbo-sectoren zijn wel enkele verschillen te zien. Eenzijdig 
begaafden kiezen wat vaker voor technische opleidingen dan reguliere leerlingen. In 
hoofdstuk 2 zagen we al dat jongens vaker eenzijdig begaafd zijn; dat hangt hier mogelijk 
mee samen. Eenzijdig onbegaafden kiezen wat vaker voor opleidingen in zorg en welzijn.  
 

Box 3: Doorstroomrecht vo-mbo 
Vmbo-geslaagden hebben het recht om in de volgende mbo-niveaus in te stromen: 
• Vmbo-bb: naar niveau 2. 
• Vmbo-kb: naar niveau 2, 3 of 4. 
• Vmbo-gt: naar niveau 2, 3 of 4. 
Mbo-opleidingen mogen studenten die niet aan deze vooropleidingseisen voldoen ook toelaten, als 
verwacht wordt dat de student de opleiding met goed gevolg kan afronden. 
 
Met ingang van schooljaar 2017/2018 wijzigt de gang van zaken rondom aanmelding en toelating 
tot het mbo. De uiterste aanmelddatum voor een mbo-opleiding wordt vervroegd tot 1 april. 
Jongeren die op of voor die datum aanmelden hebben recht op een intake. Instromers die aan de 
vooropleidingseisen voldoen mogen door mbo-opleidingen niet worden geweigerd. Wel kan in de 
intake met de instromer bekeken worden of de studiekeuze passend is. Ook krijgen eerstejaars 
studenten een bindend studieadvies. 
 
Verder lezen? 
• Zie voor een volledig overzicht van de instroomrechten deze link.  
• Voor de veranderingen met ingang van schooljaar 2017/2018 zie deze link. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-toelatingseisen-voor-het-middelbaar-beroepsonderwijs-mbo
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34457_invoering_van_een#p3


20  ecbo/DUO Maatwerk en doorstroom 

3.4 Doorstroom naar hoger onderwijs: geen grote verschillen 

Eenzijdige (on)begaafdheid en maatwerk in het diplomaniveau hebben geen duidelijk effect 
op de directe doorstroom naar het hoger onderwijs. De doorstroom vanuit geslaagden uit 
havo en vwo naar het hoger onderwijs verschilt niet duidelijk tussen de vier typen leerlingen 
(Figuur 3.3). Voor alle typen ligt de directe doorstroom van havo naar hbo rond 80%.5 Van 
de vwo-geslaagden blijken eenzijdig begaafden iets vaker naar het wo door te stromen en 
iets minder vaak naar hbo. 
 
Figuur 3.3 Percentage doorstromers van alle geslaagden van havo en vwo naar hoger 
onderwijs, naar opleiding en type leerling, 2008-2015 

 

3.5 Uitval vmbo’ers met een maatwerkdiploma iets minder groot  

Een deel van de geslaagden schrijft zich na het examen niet in bij een bekostigde opleiding. 
Voor een deel zijn dit uitvallers, maar het kunnen ook leerlingen zijn die zich inschrijven bij 
een niet-bekostigde opleiding die niet geregistreerd wordt in BRON of een opleiding in het 
buitenland volgen. In Figuur 3.4 geven we per opleiding het percentage ‘uitvallers’ weer. 
Een leerling wordt als uitvaller gezien als hij minimaal twee jaar na het examen niet in een 
opleiding stond ingeschreven.  
 
Geslaagden met een maatwerkdiploma vallen na vmbo-bb en vmbo-kb wat minder vaak uit 
dan overige leerlingen. De verschillen zijn echter niet groot. In vmbo-gt is dat patroon niet 
te zien. In het havo vallen leerlingen met een vak op hoger niveau juist wat vaker uit dan 
reguliere leerlingen. Mogelijk zijn dat leerlingen die een niet-bekostigde opleiding volgen of 
in het buitenland studeren, hoewel die niet met zekerheid vast te stellen is. 
 
 
 
 
 
                                                
5 Overige havisten gaan naar mbo of staan het jaar na het examen niet in bekostigd onderwijs ingeschreven. 
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Figuur 3.4 Percentage uitvallers (minimaal twee schooljaren na het examen) van alle 
geslaagden, naar opleiding en type leerling, 2008-2015 

 

3.6 Studiesucces bij hogere instroom in vervolgonderwijs 

Een deel van de geslaagden die een vak op hoger niveau afrondt stroomt in een hoger mbo-
niveau in dan op basis van hun vooropleiding verwacht kan worden. Zo gaat een deel van de 
geslaagden vmbo-bb naar mbo-niveau 3, en een deel van de geslaagden vmbo-kb naar 
niveau 4. Een relevante vraag hierbij is of het vervolgens ook lukt om de opleiding af te 
ronden met een diploma.  
 
Voor vmbo-bb-geslaagden met een of meer vakken op vmbo-kb-niveau blijkt dat het geval. 
Wanneer deze leerlingen instromen in niveau 3, is hun diplomarendement na vijf jaar 
vergelijkbaar met instromers met een vmbo-kb-diploma. Waar 48,7% van de vmbo-kb-
instromers in niveau 3 na vijf jaar een diploma op niveau 3 heeft, is dat voor vmbo-bb-
instromers met een vak op hoger niveau 47,1%.  
 
Voor vmbo-kb-geslaagden met een of meer vakken op vmbo-gt-niveau die instromen in 
niveau 4 ligt het diplomarendement na vijf jaar wel lager dan voor instromers met een 
vmbo-gt-diploma. Van de vmbo-kb’ers met een vak op hoger niveau heeft 36,3% na vijf jaar 
een diploma op niveau 4, terwijl dit voor vmbo-gt’ers 44,6% is. Een vak op hoger niveau 
geeft geen duidelijk voordeel ten opzichte van vmbo-kb-geslaagden die dat niet hebben: het 
diplomarendement tussen deze twee groepen is vergelijkbaar. 
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4 Flexibiliteit in de doorstroom 

In het vorige hoofdstuk bleek uit doorstroomdata dat maatwerk in het niveau van het vo-
diploma kan zorgen voor instroom op een hoger mbo-niveau. In dit hoofdstuk gaan we na in 
hoeverre mbo-opleidingen maatwerk in de plaatsing hanteren en wat de overwegingen en 
belemmeringen daarbij zijn. Daarvoor zijn decanen en afdelingsleiders bij vmbo-afdelingen 
en intakecoördinatoren mbo-opleidingen bevraagd. De conclusie is dat er in het mbo in het 
algemeen voorzichtig geplaatst wordt: opleidingen willen studenten een succeservaring 
bieden en risico’s op uitval of afstroom vermijden. Tegelijkertijd ziet men op vmbo’s meer 
potentie voor doorstromers met een maatwerkdiploma. Intensievere afstemming tussen 
vmbo en mbo is nodig om flexibiliteit in de examinering in het vo ook in het 
vervolgonderwijs waarde te geven.  

4.1 Interviews met vmbo-scholen en mbo-opleidingen 

Om na te gaan in welke mate er sprake is van maatwerk in de doorstroom van vmbo naar 
mbo, en wat de visie van vmbo-scholen en mbo-opleidingen daarop is, hebben we 
interviews uitgevoerd met: 
• acht decanen en afdelingsleiders van vmbo-scholen die vakken op hoger niveau 

aanbieden; 
• tien intake-coördinatoren van mbo-opleidingen. Daarbij zijn opleidingen gespreid over 

sector, regio, type instelling (roc/aoc/vakschool) en de mate waarin leerlingen in die 
opleidingen hoger dan nominaal geplaats worden. 

 
In dit hoofdstuk richten we ons op de doorstroom van vmbo naar mbo. In de interviews is 
bij vmbo-scholen ook nagegaan wat de redenen zijn dat vakken op hoger niveau worden 
aangeboden. Hieronder noemen we de belangrijkste conclusies uit de interviews. In Bijlage 
3 staan de resultaten van de interviews uitgebreid beschreven. 

4.2 Mbo-opleiding spelen bij de plaatsing op safe, het vmbo ziet meer ruimte 

In de regel geen maatwerk in de doorstroom 
Vmbo-scholen waar leerlingen vakken op hoger niveau afronden zien dat dat bij de plaatsing 
op een mbo-opleiding doorgaans geen rol speelt. Tegelijkertijd speelt voor een aantal 
leerlingen het vooruitzicht om op een hoger mbo-niveau in te stromen wel een rol bij de 
keuze om vakken op hoger niveau af te sluiten. Mbo-opleidingen bevestigen dat instromers 
in de regel niet op een hoger niveau worden geplaatst dan waar zij recht op hebben. Een 
aantal opleidingen plaatst ‘rechtlijnig’: vmbo-bb’ers worden op niveau 2 geplaatst, vmbo-
kb’ers op niveau 3 en vmbo-gt’ers op niveau 4. Wel kent een aantal opleidingen een 
gezamenlijk eerste jaar met niveau 3 en 4. Hierdoor is er een uitgestelde keuze voor het 
niveau en kan een leerling die in het eerste jaar bewezen heeft het niveau aan te kunnen 
verder op niveau 4. 
 
Voor mbo-opleidingen is er geen directe noodzaak om flexibel te zijn in het niveau van 
plaatsing: er zijn op dit moment weinig vmbo’ers die een of meer vakken op hoger niveau 
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afsluiten. Ze komen dit dan ook weinig tegen en hebben er geen beleid voor. Een praktisch 
bezwaar daarbij is overigens ook de timing: op het moment van aanmelding en intake voor 
een mbo-opleiding zijn de examenresultaten nog niet bekend. Ook leerlingen zelf geven het 
doorgaans bij de intake niet aan. Ten slotte staat het ook niet in het doorstroomdossier dat 
de aanleverende vmbo-scholen voor iedere leerling invullen. 
 
Scepsis en voorzichtigheid in het mbo  
In het mbo bestaat scepsis of het afronden van vakken op hoger niveau, of eenzijdige 
begaafdheid, een factor is om bij de plaatsing rekening te houden. Belangrijkste bezwaar 
daarbij is de voorspellende waarde van de resultaten van de eindexamens. De 
examenvakken zijn in de regel theoretisch en niet een-op-een te vertalen naar het 
programma van mbo-opleidingen.  
Op dit moment zijn er (nog) weinig leerlingen met vakken op hoger niveau, waardoor mbo-
opleidingen weinig urgentie hebben om na te denken over de instroom van deze leerlingen. 
We stelden de vraag of dat zo blijft als het maatwerkdiploma gangbaarder wordt: moet er 
dan duidelijkheid over doorstroommogelijkheden gegeven worden? Een deel van de vmbo-
scholen is hier voorstander van: het geeft duidelijkheid aan leerlingen. In het mbo 
daarentegen leeft die overtuiging nauwelijks. De achtergrond daarvan is regelmatig het 
willen voorkomen van uitval en een lange studieduur, onder meer omdat dit gevolgen heeft 
voor de bekostiging. Ook spelen de eisen voor taal en rekenen een rol: opleidingen in met 
name niveau 4 zijn bang dat instromers het vereiste eindniveau niet halen. Mogelijk leidt 
deze voorzichtigheid tot onderplaatsing van een aantal instromers, die juist in het vmbo de 
kans hebben gehad om wat extra’s te laten zien door een vak op hoger niveau te doen. 
 
Afstemming tussen vmbo- en mbo-opleidingen 
In een aantal gevallen worden vmbo’ers die een vak op hoger niveau hebben afgerond op 
een hoger mbo-niveau geplaatst. Opvallend is dat dergelijke uitzonderingen met name 
gemaakt lijken te worden als er een vorm van warme overdracht is, waarbij vmbo en mbo 
overleggen over de meest geschikte opleiding voor de instromer. Dat is uiteraard 
eenvoudiger bij instellingen met zowel vmbo als mbo in huis. Soms is er contact met de 
vmbo-school op initiatief van mbo als er twijfel bestaat over de plaatsing. Ook kwamen we 
een mbo-opleiding tegen die structureel contact had met aanleverende vmbo-scholen door 
bij al deze scholen langs te gaan en de instromers door te spreken. 
Om eventuele onderplaatsing van eenzijdig begaafde leerlingen en leerlingen met vakken op 
een hoger niveau te voorkomen is het dus van belang dat vmbo en mbo op de een of 
andere manier afstemmen over de doorstroom van deze leerlingen. Dat kan door te 
overleggen over twijfelgevallen. Een andere suggestie is dat vmbo-scholen in de 
doorstroomdossiers aan kunnen geven dat zij in de leerling de potentie voor een hoger mbo-
niveau zien. Deze mogelijkheid bestaat nu doorgaans niet. 
 
Maatwerk in het mbo-curriculum 
Naast instroom in een hoger mbo-niveau zou ook flexibiliteit in het curriculum van mbo-
opleidingen kunnen zorgen voor maatwerk voor eenzijdig begaafde leerlingen. Zo bestaan er 
voor studenten die uitblinken in taal of rekenen op dit moment vaak geen mogelijkheden om 
deze vakken op een hoger niveau te doen dan wettelijk vereist voor dat mbo-niveau. 
Daardoor krijgen zij voor die vakken op een voor hun te laag niveau les in het mbo. Het 
afronden van taal of rekenen op een hoger niveau in het mbo is op dit moment nog niet 
gangbaar. Wel zien verschillende mbo-opleidingen daar mogelijkheden voor. 
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Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevensbronnen: 
1 BRON-data. 
2 Interviews met intakecoördinatoren van mbo-opleidingen. 
3 Interviews met decanen van vo-scholen. 
In deze bijlage beschrijven we kort de werkwijze bij ieder van de bronnen. 
 
BRON-data 
De analyses over het aantal eenzijdig (on)begaafde leerlingen, leerlingen met een of meer 
vakken op hoger niveau en de invloed op de onderwijsloopbaan zijn uitgevoerd op basis van 
gegevens uit de Basisregistratie OnderwijsNummer (BRON). De data bevatten gegevens 
over examenresultaten en diploma’s van alle geslaagde eindexamenkandidaten van 
examenjaren 2008 tot en met 2015. Van deze leerlingen is ook de onderwijsdeelname 
tussen schooljaren 2003/2004 en 2015/2016 bekend. BRON bevat gegevens voor bekostigd 
onderwijs. De data zijn samengesteld door DUO en geanalyseerd door onderzoekers van 
ecbo en DUO.  
 
Interviews met intakecoördinatoren mbo 
Om inzicht in de overwegingen bij toelating van eenzijdig begaafde leerlingen te krijgen zijn 
tien telefonisch interviews met intakecoördinatoren van mbo-opleidingen op niveau 3 en 4 
uitgevoerd. De opleidingen zijn gespreid over regio, sector en type instelling. Ook 
selecteerden we zowel opleidingen die plaatsten overeenkomstig het landelijke beeld als 
opleidingen die vmbo’ers vaker hoger plaatsen dan verwacht kan worden op basis van hun 
vooropleiding. 
 
Interviews met decanen vmbo 
Daarnaast zijn acht telefonische interviews met decanen en afdelingsleiders van vmbo-
afdelingen uitgevoerd. Daarvoor zijn in de BRON-gegevens vmbo-afdelingen geselecteerd 
waar relatief veel leerlingen een vak op hoger niveau afrondden. 
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Bijlage 2 Cijfers bij hoofdstuk 2 

Figuur B2.1 Afstromers en niet-afstromers onder geslaagden met vak(ken) op hoger 
niveau, per opleidingsniveau en examenjaar.  

 
De in de grafiek vermelde percentages betreffen het percentage geslaagden met een of 
meer vakken op hoger niveau dat niet is afgestroomd. 
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Bijlage 3 Uitgebreid verslag van de interviews 

Naast de kwantitatieve analyses zijn ter verdieping twee interviewrondes gehouden. In de 
eerste interviewronde zijn intakecoördinatoren van tien mbo-opleidingen6 geïnterviewd over 
hoe zij aankijken tegen de mogelijkheid van het volgen van een vak op hoger niveau op het 
vmbo en welke gevolgen dit heeft voor de instroom in het mbo. Opvolgend daarop zijn acht 
interviews uitgevoerd met decanen of afdelingsleiders bij afdelingen vmbo-bb en vmbo-kb. 
Dit betrof afdelingen met een relatief hoog percentage leerlingen met een of meer vakken 
op hoger niveau.  

Perspectief van het vmbo 
 
Volgen van vakken op hoger niveau 
Het aandeel leerlingen dat een of meerdere vakken op hoger niveau doet op de scholen die 
we gesproken hebben varieert van 23% tot 51%. De meeste scholen bieden zowel vmbo-bb 
en -kb als -gl en/of -tl aan. Bij de meeste scholen doen zowel leerlingen vmbo-bb als vmbo-
kb een of meer vakken op het hogere niveau. Dat betreft vooral vakken als Nederlands, 
Engels en wiskunde, maar het gebeurt ook bij andere vakken. Dat sluit aan bij de 
bevindingen uit de doorstroomdata. Op één school is er vaker sprake van het doen van een 
vak op lager niveau. Een leerling doet dan bijvoorbeeld alle vakken op kaderniveau, maar 
één vak op basisberoepsniveau.  
 
Beweegredenen voor leerlingen en scholen 
Leerlingen met een vak op hoger niveau zijn vaak gemotiveerde leerlingen die uitblinken in 
een vak en op zoek zijn naar meer uitdaging. Soms zijn het leerlingen die nog niet zo lang in 
Nederland wonen: Nederlands en andere talen zijn dan vaak op een lager niveau, terwijl 
andere vakken vaak wel op een hoger niveau afgerond kunnen worden. Ten slotte is er 
aantal leerlingen van wie de capaciteiten tussen twee opleidingsniveaus inzitten.  
 
Redenen die leerlingen hebben om een vak op hoger niveau te gaan doen zijn volgens 
scholen voornamelijk intrinsieke motivatie en de hoop dat het een positief effect heeft op de 
doorstroom naar het mbo. Zo hopen leerlingen in vmbo-bb dat zij kunnen instromen op 
mbo-niveau 3 en leerlingen in vmbo-kb dat zij geplaatst worden op niveau 4. Het initiatief 
voor het volgen van een vak op hoger niveau komt doorgaans van de leerling zelf of van de 
docent en soms ook van ouders. Meestal wordt voordat de leerling daadwerkelijk het vak op 
een hoger niveau gaat volgen een gesprek met de ouders gevoerd.  
 
Redenen die scholen noemen om leerlingen de mogelijkheid te geven tot het afsluiten van 
vakken op een hoger niveau zijn dat zij leerlingen willen uitdagen, een succeservaring willen 
bieden en hopen dat het effect heeft op de doorstroom naar het mbo. Sommige scholen zijn 
ingericht met heterogene klassen, waardoor leerlingen die een vak op hoger niveau gaan 
doen, in dezelfde klas kunnen blijven. Voor deze scholen is de organisatie ervan dus 
eenvoudiger. 
 

                                                
6 De opleidingen (of soms clusters van sterk verwante opleidingen) en instellingen zijn gespreid naar sector, niveau 
(3 en 4, deze ontvangen immers mogelijk leerlingen van een lager vmbo-niveau), regio en type instelling 
(roc/aoc/vakinstelling).  
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Doorstroom naar het mbo 
Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg kunnen formeel doorstromen naar niveau 2, 
leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg kunnen doorstromen naar niveau 3 en 4 
(middenkaderopleiding).7 Mbo-opleidingen mogen leerlingen ook hoger plaatsen.  
 
Van vmbo-bb naar mbo 
Vmbo-scholen hebben verschillende ervaringen met het plaatsingsbeleid van mbo-
opleidingen. Zo geven de meeste vmbo-decanen en -afdelingsleiders aan dat vmbo-bb-
leerlingen in de regel naar niveau 2 doorstromen, ongeacht of zij vakken op een hoger 
niveau hebben gedaan of niet. Mbo-instellingen houden zich aan het formele 
doorstroomrecht en aan de kaders die centraal op de mbo-instelling zijn opgesteld. De 
meeste vmbo-scholen ervaren hierbij weinig flexibiliteit. Ter illustratie: een leerling die vijf 
van de zes vakken op kb-niveau heeft gedaan en één vak op bb-niveau werd toch alleen 
toegelaten tot een niveau-2-opleiding.  
Niet iedereen schetst dit beeld: er zijn ook vmbo-scholen die aangeven dat de intake-
coördinatoren op het mbo er meestal niet naast zitten. Het mbo-niveau waarop zij leerling 
plaatsten is doorgaans het juiste, ook al heeft een leerling vakken op hoger niveau. Ten 
slotte geeft een vmbo-school, die onderdeel uitmaakt van een instelling met zowel vmbo als 
mbo, aan dat plaatsing op een hoger mbo-niveau gemakkelijker is als leerlingen binnen de 
eigen school doorstromen naar het mbo. Er kan dan eenvoudiger onderling afgestemd 
worden. 
 
Van vmbo-kb naar mbo 
De doorstroom vanuit vmbo-kb vindt voornamelijk plaats naar mbo-niveaus 3 en 4. Over het 
plaatsingsbeleid van mbo-opleidingen voor deze groep komen drie beelden naar voren:  
• Sommige mbo-opleidingen laten leerlingen met een kb-diploma met vakken op hoger 

niveau eerder op niveau 4 instromen. Dit gebeurt vaak in overleg tussen de 
aanleverende school en de mbo-opleiding, op initiatief van de laatste. Een vmbo-school 
gaf bijvoorbeeld aan dat erbij doorstroom van vmbo-kb naar niveau 4 (ongeacht of er 
sprake is van vakken op een hoger niveau) altijd contact is over de leerling tussen de 
decaan en de intakecoördinatoren.  

• Bij de meeste mbo-opleidingen speelt het geen rol of een leerlingen al dan niet vakken 
op een hoger niveau heeft afgerond. Veel vmbo-scholen geven aan dat kb-leerlingen die 
een of meerdere vakken op een hoger niveau hebben gedaan even vaak instromen op 
mbo-niveau 4 als klasgenoten zonder vakken op hoger niveau. 

• Een aantal vmbo-scholen geeft aan dat bij sommige niveau 4-opleidingen de instroom 
van het vmbo alleen uit gl- en tl-leerlingen bestaat. Kaderleerlingen worden daar niet op 
niveau 4 geplaatst, ongeacht of zij vakken op een hoger niveau hebben gevolgd. Bij 
bepaalde mbo-instellingen is dit bij alle opleidingen het geval. Eén vmbo-school geeft 
aan dat ze leerlingen met vakken op hoger niveau in zo’n geval adviseren naar een 
andere mbo-instelling te gaan, wanneer deze leerling niet geplaatst kan worden op 
niveau 4. 

 
  

                                                
7 Er bestaan op niveau 4 ook specialistenopleidingen, die toegankelijk zijn voor studenten met een vooropleiding op 
niveau 3. 



Maatwerk en doorstroom ecbo/DUO 31 

Afstemming tussen vmbo en mbo 
De vmbo-school levert bij doorstroom naar het mbo voor iedere leerlingen een 
doorstroomdossier aan. Bij de meeste doorstromers is er geen persoonlijk contact tussen 
vmbo-school en mbo-opleiding. In de volgende gevallen blijkt er wel contact te zijn om de 
doorstroom van bepaalde leerlingen af te stemmen:  
• Als vmbo en mbo tot dezelfde instelling behoren. 
• De mbo-intakecoördinator zoekt contact met het vmbo wanneer er twijfels zijn of de 

leerling het niveau kan afronden. 
• Als vmbo-mentoren kunnen in een doorstroomdossier invullen dat ze graag contact 

willen hebben met de intakecoördinator op het mbo. 
• Als de score op de intaketest (vaak de AMN-test) niet overeenkomt met het niveau 

waarop een leerling zich heeft aangemeld. In dit geval wordt de leerling ook regelmatig 
afgeraden om op dat niveau in te stromen. 

• Als de vmbo-decaan of -mentor contact opneemt omdat deze het niet eens is met de 
plaatsing van een leerling. 

 
 
Wensen over doorstroom van vmbo naar mbo voor de toekomst 
De overgrote meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij graag zou zien dat het 
volgen van een vak op een hoger niveau op het vmbo gevolgen heeft voor de plaatsing op 
het mbo. Er zou meer ruimte moeten zijn voor maatwerk in de doorstroom. Daarover 
bestaan twee visies: 
1 In de eerste plaats zou dat moeten gelden voor leerlingen die eenzijdig begaafd zijn, of 

bij wie bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden hebben meegespeeld in het vmbo. 
Voor deze leerlingen zou het volgens hen makkelijker moeten zijn om op een hoger 
mbo-niveau in te stromen. Maar niet iedereen denkt er zo over: twee respondenten 
vinden dat een vak afsluiten op een hoger niveau niet direct iets zou hoeven betekenen 
voor de vervolgopleiding. Eén van hen geeft aan dat er niet zoveel verschil zit tussen de 
diverse mbo-niveaus. 

2 In de tweede plaats geeft een aantal vmbo-scholen aan dat een maatwerkdiploma zou 
moeten betekenen dat op het mbo ook ruimte zou moeten zijn vergelijkbare vakken op 
een hoger niveau af te ronden. Dat geeft een doorlopende leerlijn en zorgt ervoor dat 
leerlingen ook in het mbo worden uitgedaagd. Een leerling die bijvoorbeeld op het vmbo 
Nederlands op een hoger niveau heeft afgerond zou dat vak ook op het mbo op een 
hoger niveau kunnen voortzetten.  

 
Wanneer een verderstrekkende vorm van een maatwerkdiploma ingevoerd zou worden, 
waarbij per vak bepaald wordt op welk niveau een leerling dat afrondt, dan is men het 
erover eens dat het mbo daarin moet meebewegen. Mbo-opleidingen moeten dan duidelijk 
maken welke voorwaarden aan het niveau per vak zij stellen bij instroom. Dat maakt de 
instroomeisen uniform en minder situatieafhankelijk dan nu het geval is in het geval van 
eenzijdig begaafde leerlingen. Een aanvullende oproep is dan dat deze eisen dan tijdig 
duidelijk moeten zijn, zodat de eerste cohorten niet de dupe zijn van onduidelijkheid. 
 
Belemmeringen bij het aanbieden van vakken op hoger niveau 
Zoals we in hoofdstuk 2 zagen is het potentieel voor vakken op een hoger niveau groter dan 
het aantal leerlingen dat deze mogelijkheid gebruikt. We gingen na welke belemmeringen 
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vmbo-scholen voor het aanbieden van deze mogelijkheden zien. Daaruit kwamen de 
volgende zaken naar voren: 
• Een aantal praktische bezwaren. Genoemd worden het de afwezigheid van het hogere 

niveau op de betreffende locatie, de mogelijkheden om het vak in te roosteren en de 
bereidwilligheid van docenten. 

• Daarnaast worden twee bezwaren genoemd die inmiddels of in de nabije toekomst 
ondervangen worden door veranderingen in de regelgeving over examens:  
1 Het eerste bezwaar is de omgang van de Inspectie met examencijfers: als vakken 

op hoger niveau wordt aangeboden valt het gemiddelde examencijfer lager uit. Dat 
kon gevolgen hebben voor het oordeel van de Inspectie, zeker als een school het op 
relatief grote schaal aanbood. Inmiddels weegt de Inspectie dit element mee door 
per afgelegd vak op hoger niveau 1,5 punt bij het eindcijfer op te tellen. 

2 Daarnaast was het soms een bezwaar dat het CE voor een vak op hoger niveau niet 
op het lagere niveau herkanst mocht worden, bijvoorbeeld om een laag cijfer op een 
ander vak te compenseren. Ook dat gaat veranderen met ingang van schooljaar 
2017/2018. Overigens kan hetzelfde nog altijd spelen bij de schoolexamens. Cijfers 
kunnen namelijk niet naar het lagere niveau worden omgerekend. 

 
Belemmeringen bij doorstroom naar het mbo  
Vmbo-scholen noemen een aantal belemmeringen voor maatwerk in de doorstroom naar het 
mbo: 
- De interpretatie van wet- en regelgeving door mbo-instellingen over toelatingsrecht. 

Doordat sommige instellingen niet hoger plaatsen dan waar studenten recht op hebben 
(ondanks dat uitzonderingen wettelijk wel mogelijk zijn) is er geen flexibiliteit om 
rekening te houden met individuele gevallen.  

- De aandacht voor studierendement speelt in de optiek van vmbo-scholen een rol: mbo-
opleidingen willen voorkomen dat een leerling afstroomt of uitvalt, wat ervoor zorgt dat 
leerlingen ten hoogste geplaatst worden op het niveau waarvan aannemelijk is dat zij 
dat gaan halen. Daarbij zijn mbo-opleidingen volgens vmbo’s soms aan de voorzichtige 
kant. 

- De intake op het mbo vindt al vroeg in het jaar plaats: vóór 1 mei (en in de toekomst 1 
april) moeten de leerlingen aangemeld zijn, terwijl in mei pas de meeste centrale 
examens zijn. Hierdoor is er nog niet een volledig beeld, omdat er nog geen eindcijfers 
zijn. Dat maakt dat examencijfers een beperkte rol spelen. 

- Vmbo-scholen hebben op dit moment voor leerlingen in vmbo-bb niet de mogelijkheid 
om in het doorstroomdossier aan te geven dat deze geschikt zou zijn voor niveau 3. 
Voor flexibiliteit in de doorstroom is het van belang dat de mentor of decaan aan de 
vervolgopleiding duidelijk kan maken dat de leerling volgens hem meer potentie heeft. 

 
Kansen 
Er zijn niet alleen belemmeringen voor maatwerk in de doorstroom. Zo geven vmbo-scholen 
ook aangegeven dat de communicatie tussen de mbo-instelling en vmbo-scholen steeds 
beter wordt. Als aanleverende scholen en ontvangende opleidingen onderling afstemmen 
over leerlingen die eenzijdig begaafd zijn dan worden belemmeringen deels al opgelost. 
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Perspectief van het mbo 
 
Tien intakecoördinatoren van verschillende opleidingen en mbo-instellingen zijn geïnterviewd 
over de plaatsing van vmbo-leerlingen die eenzijdig begaafd zijn of vakken op een hoger 
niveau hebben afgerond. Het betrof opleidingen in niveaus 3 en 4 (die kunnen immers 
vmbo-geslaagden hoger plaatsen dan waar ze recht op hebben), gespreid naar sector, regio 
en type instelling. Ook zijn er zowel opleidingen bevraagd die vmbo’ers plaatsen 
overeenkomstig het landelijke beeld en opleidingen die relatief veel vmbo’ers hoger laten 
instromen dan op basis van hun vooropleiding verwacht kan worden.  
 
Uit de interviews blijkt dat intakecoördinatoren meestal wel bekend zijn met de mogelijkheid 
om vakken op hoger niveau af te ronden, maar weinig instromers tegenkomen bij wie dat 
het geval is. Dat past bij het beperkte aantal leerlingen dat gebruik maakt van deze 
mogelijkheid. 
 
Intakeprocedure 
De intakeprocedure kent doorgaans een aantal stappen. Bijna alle bevraagde opleidingen 
nemen een intaketoets (vaak de AMN-test) af. Ook is er vaak een intakegesprek, met de 
leerling en/of de ouders. In de intakegesprekken komen verschillende onderwerpen aan de 
orde, zoals motivatie, achtergronden zoals bijvoorbeeld thuissituatie en hobby’s, dromen en 
doelen voor de toekomst en het beeld dat de student heeft van de opleiding. Ook wordt er 
vaak met de student bekeken of die er goed aan doet om op het niveau waarvoor hij zich 
heeft aangemeld in te stromen. Daarbij hebben studenten instroomrechten, maar krijgen 
leerlingen soms wel het advies een ander opleidingsniveau te gaan doen.  
 
Het intakegesprek wordt gevoerd door de intakecoördinator of door andere docenten van de 
opleiding. Bij één opleiding is er geen intakegesprek, maar een kennismakingsgesprek als de 
leerling al begonnen is aan de opleiding. Bij sommige opleidingen is er, als een leerling een 
zorgbehoefte of extra begeleidingsvraag heeft, een tweede gesprek met een zorgcoördinator 
of een andere collega. Voor sommige opleidingen kan een zorgbehoefte een reden zijn om 
een leerling op een lager niveau te plaatsen. Een tweede gesprek volgt ook als blijkt dat een 
student geen kloppend beeld heeft van de opleiding of als er twijfel is aan de motivatie of 
studiekeuze. Informatiebronnen bij intakegesprekken zijn de resultaten van de AMN-test en 
meestal een doorstroomformulier, dat de toeleverende school invult over een student.  
 
Persoonlijk contact tussen vmbo-school en de mbo-intakecoördinator vindt incidenteel 
plaats. Meestal neemt in dergelijke gevallen de intakecoördinator contact op bij een 
begeleidingsvraag of zorgbehoefte, of als er geen twijfel bestaat of het niveau voor de 
instromer haalbaar is. Eén intakecoördinator bezoekt alle toeleverende scholen persoonlijk 
en spreekt daar met de decanen alle studenten door. 
 
Plaatsing 
Volgens intakecoördinatoren speelt een aantal factoren mee bij de plaatsing. De 
vooropleiding is de voornaamste, maar ook de motivatie van de student is relevant. De 
cijferlijst speelt meestal geen rol in de intake en de plaatsing; de reden hiervoor is dat de 
intake al vroeg in het jaar plaatsvindt (meestal in december) en dat in mei de centrale 
examens pas afgenomen worden. Ook de voorlopige cijferlijst speelt nauwelijks rol, omdat 
de vakken op het vmbo en de mbo-opleiding vaak niet een op een overeenkomen.  



34  ecbo/DUO Maatwerk en doorstroom 

 
We zien drie manieren waarop opleidingen omgaan met de plaatsing van vmbo-leerlingen:  
• De helft van de opleidingen waarvan we de intakecoördinator spraken kennen een 

gezamenlijk eerste jaar, ook vaak basisjaar genoemd. Voor deze opleidingen geldt dat 
het basisjaar een jaar omvat waarin niveau 3 en 4 samen zitten. Na afloop van het 
basisjaar, worden studenten pas geplaatst op niveau 3 of 4.8  

• Daarnaast zijn er opleidingen die ‘rechtlijnig’ plaatsen. Zij plaatsen een bb-leerling altijd 
op niveau 2, een kb-leerling op niveau 3 en een gl/tl-leerling op niveau 4. Ondanks dat 
kb-leerlingen het recht hebben om in te stromen op niveau 4, wordt hen in zo’n geval 
geadviseerd om met niveau 3 te beginnen. Opleidingen geven dan aan dat doorstromen 
naar een hoger niveau altijd nog kan.9 Volgens de intakecoördinatoren is de 
achterliggende gedachte hierbij het opdoen van een succeservaring voor studenten. 
Tegelijkertijd kost het de student wel meer tijd om het diploma op het hogere niveau te 
behalen.  

• Twee opleidingen (beide van kleinere instellingen, waarvan één met een vmbo-afdeling) 
geven aan dat er binnen hun richtlijnen ruimte bestaat voor hogere plaatsing in 
individuele gevallen. Soms worden daarbij aanvullende voorwaarden worden gesteld. De 
student vmbo-kb die instroomt in niveau 4 moet dan in korte tijd laten zien dat hij dat 
niveau aankan. Een intakecoördinator van een school met een vmbo- en mbo-afdeling 
geeft aan dat het makkelijker is om hoger te plaatsen als studenten van de interne 
vmbo-afdeling komen. Dit is het geval omdat er sprake is van een warme overdracht.  

 
Vrijstellingen 
Op de vraag of studenten die op het vmbo al een vak op hoger niveau hebben gedaan 
vrijstellingen kunnen krijgen komen verschillende antwoorden. Meestal is dat niet het geval. 
Sommige intakecoördinatoren geven aan dat vrijstellingen mogelijk zijn voor algemene 
vakken als Nederlands, Engels of rekenen. In zulke gevallen verdiepen studenten zich in de 
overblijvende tijd in beroepsgerichte vakken.  
 
Belemmeringen voor flexibele plaatsing in het mbo 
Intakecoördinatoren noemen een aantal belemmeringen voor flexibele plaatsing in het mbo 
van eenzijdig begaafde leerlingen en leerlingen met een vak op hoger niveau:  
• Bij het bepalen van het niveau van instroom speelt mee dat de intakeprocedure vaak al 

voor mei is afgerond en dat leerlingen hun diploma (en cijferlijst) nog niet definitief 
hebben. Het intakegesprek focust daardoor meestal niet erg op cijfers.  

• Vakken die de studenten op het vmbo hebben gehad, komen niet een op een terug op 
het mbo. Dat maakt dat cijfers op het vmbo door mbo-opleidingen niet bruikbaar 
gevonden worden het niveau in te schatten. 

• De bekostiging van het mbo via het cascademodel wordt eveneens als een belemmering 
genoemd. Wanneer een student die langer dan vijf jaar op het mbo zit neemt de 
bekostiging af. Deze financiële prikkel kan ertoe leiden dat instelling voorzichtig zijn bij 
de plaatsing en studieuitval- en vertraging zoveel mogelijk proberen te voorkomen. 

• Soms speelt de perceptie over de wettelijke kaders mee. Eén intakecoördinator van een 
niveau 4-opleiding geeft aan dat bb-leerlingen die vakken op een hoger niveau hebben 
gedaan nou eenmaal niet hoger geplaatst mogen worden dan niveau 2. Instellingen 

                                                
8 Eén opleiding doet het andersom: studenten stromen in niveau 4 in, maar krijgen de mogelijkheid om de opleiding 
op niveau 3 af te ronden als dat nodig is. 
9 Soms worden er in zulke gevallen met de student afspraken gemaakt over eventuele doorstroom naar een hoger 
niveau na een afgesproken periode bij goede resultaten. 
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hebben overigens de mogelijkheid om, als ze daar goede redenen voor hebben, 
leerlingen hoger te plaatsen dan wat het instroomrecht aangeeft. 

• Vertrouwen, of gebrek daaraan, in het oordeel van de aanleverende scholen speelt soms 
een rol. Eén intakecoördinator geeft aan dat vmbo-scholen regelmatig positiever zijn 
over het functioneren van leerlingen dan daadwerkelijk het geval is.  

• Een vakschool geeft aan dat de praktijkvaardigheden van leerlingen zeer belangrijk zijn 
om de opleiding met goed gevolg af te kunnen sluiten. Dit is niet voldoende af te meten 
aan de resultaten op het vmbo; theoretisch sterk zijn is in dat geval niet alles.  

 
Wenselijkheid van maatwerk in de instroom 
Op dit moment komen intakecoördinatoren nog weinig instromers tegen die eenzijdig 
begaafd zijn of die vakken op hoger niveau afgerond hebben. We vroegen hen of zij meer 
maatwerk in de plaatsing wenselijk vinden als een maatwerkdiploma gangbaarder wordt. Op 
dat punt is er scepsis, vooral vanwege het vertrouwen in de huidige intakeprocedure. 
Intakecoördinatoren oordelen dat het niveau waarop studenten momenteel worden 
geplaatst in bijna alle gevallen het juiste blijkt. Richtlijnen over de doorstroom naar bepaalde 
mbo-niveaus bij maatwerkdiploma’s voegen daarom niet veel toe aan de intake zoals die al 
bestaat. Ook wordt betwijfeld of studenten hogere plaatsing wel belangrijk vinden, of dat 
dat juist iets is wat belangrijker is voor de ouders. 
 
Extra uitdaging bieden 
Vmbo’ers die uitblinken in een of meer vakken kunnen, indien instroom op een hoger niveau 
niet opportuun is, ook op andere manieren extra uitgedaagd worden. Voor bepaalde vakken 
(bijvoorbeeld Nederlands) kan daarbij een doorlopende leerlijn ontstaan als het gaat om het 
niveau. Desgevraagd geven intakecoördinatoren aan dat er verschillende activiteiten zijn om 
studenten extra uitdaging te bieden:  
• Het onderling begeleiden door studenten: een sterke student begeleidt daarbij een 

zwakke student. Op die manier doen studenten begeleidingsvaardigheden op. Bij een 
opleiding gebeurt dit al in de studiebegeleidingsuren in de hogere jaren en is van plan 
dat ook bij Engels en Nederlands in te voeren. 

• Het aanbieden van extra keuzemogelijkheden via de keuzedelen, waardoor studenten 
iets kunnen kiezen wat aansluit bij hun talenten. 

• Het aanbieden van excellentieprogramma’s waarin studenten extra uitgedaagd kunnen 
worden. Meestal is dit een algemeen programma waarin studenten van alle niveaus 
instromen.  

• Differentiatie in de klas, studenten die meer aankunnen krijgen complexere opdrachten. 
Zo kunnen bijvoorbeeld mbo-2 of mbo-3 leerlingen die goed zijn in Nederlands of 
rekenen, dat vak op een hoger niveau afsluiten dan vereist.  

• Leerlingen die het aankunnen, kunnen soms sneller een opleiding doorlopen, in 
bijvoorbeeld een jaar minder dan de nominale opleidingsduur. 

Er zijn ook opleidingen die nog geen extra activiteiten aanbieden. Wel blijkt er bij veel 
opleidingen interesse daarvoor te zijn.  
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