
Studiesucces vmbo-havo 

Seminar Sion over studiesucces 

7 januari 2014 

Annemiek Staarman VO-raad 



Agenda  

 Ontwikkelingen rond vmbo-havo 

 Instellen toelatingscode vmbo-havo 

 Onderzoek naar gemiddeld eindcijfer 

vmbo in relatie tot studiesucces havo  

 Discussie  



Ontwikkelingen op stelselniveau 

 

 Vmbo |havo |vwo         mbo-hbo-wo 

 

  Vroegselectie  12 jaar  

  Opwaartse druk  

  



Prognoses 

Bovenbouw vmbo 

2003/2004 bovenbouw vmbo: 225.000 ll 

2020/2021 bovenbouw vmbo: 186.500 ll 

 

Bovenbouw havo  

2003/2004 bovenbouw havo: 135.000 ll 

2020/2021 bovenbouw havo: 180.000 ll 



Ontwikkelingen rond vmbo-havo 

Doorstroom vmbo-havo  

 Jaren 70 mavo-havo hoogtepunt:  35%  

 Later gedaald naar 10%  

 Rond 2010: 25%   

 

Politieke ontwikkelingen 

 Met de toename van het aantal ll dat doorstroomt naar havo neemt 

discussie over de doorstroom toe.  

 Leerlingen uit vmbo doen het minder goed: scholen gaan eisen stellen.  

 Politiek vindt eisen onterecht en minister spreekt scholen aan. 

 VO-raad komt met oplossing:  toelatingscode 

 

 



Wat ging er mis 

Scholen stellen eigen eisen:   

 

- Gemiddeld eindcijfers 

- Cijfers voor vakken  

- Tav doubleren 

- Motivatie / Vmbo advies  

 

Leidde tot onduidelijkheid, niet transparant, verschillen in 

regio, concurrentie, steeds hogere eisen  



Oplossing VO-Raad: toelatingscode 

Visie:  Een toelatingscode is kaderstellend, stimulerend en 

kansen biedend  

 

De code bestaat uit twee delen:  

1. Toelatingseisen:  

- Maximaal een 6.8 stellen als gemiddelde cijfer 

- Dezelfde regel voor doubleren als voor havo-3 ll 

- Altijd een toelatingsgesprek 

- Altijd een advies van het vmbo  

2. Aansluitingsdeel 



Dilemma’s bij de code 

 Landelijke afspraken versus regionale samenwerking.  

– Code is kaderstellend 

 Hulpmiddel en doel.  

– Code is tijdelijk en stimuleert verbetering aansluiting is onderdeel 

 Stimulerend en dwingend.  

 Transparantie en individueel maatwerk. 

 De sector wil iets terug:  

– kansen bieden moet beloond worden (inspectie)  en 

programmatische verbetering van de aansluiting tussen vmbo en 

havo  

 



Onderzoek naar gemiddeld eindcijfer vmbo en succes op havo  

 Scholen hanteren vaak een gemiddeld eindcijfer voor het 
vmbo als eis voor toelating maar er is geen duidelijkheid 
over de voorspellende waarde van gemiddelde eindcijfers.  

 

 Scholen zeggen te spreken uit ervaring 

 

 VO-raad wil een code die leerlingen kansen biedt en 
teleurstellingen voorkomt.  

 

Op basis van onderzoek een gemiddeld eindcijfer bepalen dat 
hier recht aan doet.  

 



 

Is het gemiddeld eindcijfer op examen 

vmbo graadmeter voor succes op havo? 

 
Van de leerlingen met  een  

 

 6.4 gemiddeld, slaagt 58%  op het havo 

 6.8 gemiddeld, slaagt 76 % op het havo 

 7.0 gemiddeld, slaagt 80%  op het havo 

 8    gemiddeld, slaagt 94%  op het havo 

 



Gevolgen instellen code 

 Discussie over dilemma’s  
– Spanning rond kansen bieden en teleurstelling voorkomen 

– Spanning tussen wat de school goed vindt voor de leerling en 

wat de samenleving vindt  

– Spanning over wat is goed voor de leerling en wat is goed 

voor de school  

– Spanning tussen toelatingseisen:  ‘op basis van een gesprek is 

niet transparant, op basis van een gemiddelde wel’ 

– Spanning tussen samenwerking en concurrentie tussen 

scholen  

 

 

 



Stellingen  

 Scholen stellen terecht eisen aan vmbo-ers die naar het 

havo gaan 

 

 De eis van een gemiddelde van 6.8 doet recht aan het 

bieden van kansen en voorkomen van teleurstellingen.  

 

 De vmbo-havo discussie past bij de ontwikkelingen in 

het onderwijs (strengere selectie, opwaartse druk) en 

staat niet op zichzelf.  

 




