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Samenvatting 
Determinatie binnen het voorgezet onderwijs is altijd al een heikel punt geweest. Vraag het aan een 

willekeurige docent en hij of zij kan vast wel een verhaal vertellen over die ene brugklasleerling die 

volgens alle docenten in de havo thuis hoorde, maar van zijn ouders vwo moest doen en de emoties 

en frustraties die dit met zich mee bracht. Maar ook zijn er genoeg verhalen over leerlingen 

waarover de meningen verdeeld waren, of waar gewoonweg geen stempel op te drukken viel, maar 

waarbij dat toch moest gebeuren aan het einde van dat eerste jaar en waarbij de docenten graag 

nog wat meer tijd hadden gehad om hun oordeel te vellen. 

Toch is de één-jarige brugklas nog steeds de norm, maar er zijn genoeg scholen te vinden die een 

andere vorm hanteren. Eén van die scholen is het Bonifatiuscollege in Utrecht, waar ze de 

'schakelklas' hanteren; een verlengde brugklas waar de leerlingen waarover nog te veel twijfel 

bestaat een extra jaar krijgen om te laten zien of ze vwo aan kunnen, of dat ze toch in de havo beter 

op hun plaats zullen zijn. 

In dit PGO onderzoeken wij aan de hand van landelijke gegevens, gegevens van het Bonifatiuscollege 

en gegevens van de leerlingen uit de schakelklas de gevolgen van dit uitstel van determinatie. Wij 

zullen gegevens vergelijken over de doorstroom van de leerlingen, de leerlingen die opstromen na 

het behalen van hun havo diploma en afwijkingen tussen advies dat meegegeven is op de 

basisschool en het schoolniveau dat de leerlingen vanaf het derde jaar werkelijk volgen. 

Verder onderzoeken wij, op verzoek van het Bonifatiuscollege, hoe de docenten tegenover deze 

schakelklas staan. Er zijn op dit moment geen regels opgesteld over het niveau waarop er lesgegeven 

wordt aan deze leerlingen en de school zelf heeft hier ook geen duidelijk beeld van. Daarom 

proberen wij erachter te komen op welk niveau de verschillende docenten les geven, hoe zij het 

verschillende niveau onder de leerlingen aanpakken en hoe zij de werkdruk van het lesgeven aan 

deze klas ervaren. 

Uiteindelijk bleek dat de schakelklas op het Bonifatiuscollege, zeker geen negatieve gevolgen heeft 

op de doorstroom van leerlingen. Het aantal leerlingen dat na de havo alsnog het vwo ging doen 

bleek zelfs significant hoger te zijn dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast bleek dat de bassischool 

adviezen van deze leerlingen veel vaker niet klopten met het uiteindelijke niveau.  Omdat uit de 

enquête ook nog bleek dat de docenten, die voornamelijk op een havo/vwo niveau lesgaven, geen 

extra werkdruk ondervinden van deze constructie lijkt het ons zeker zinvol om de schakeklas te 

blijven hanteren. 
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Inleiding 

Determinatie in het Nederlandse onderwijssysteem 
In het Nederlandse onderwijssysteem vindt de determinatie van leerlingen op een relatief vroeg 

moment plaats. Waar in de meeste Europese landen pas na twaalf jaar geselecteerd wordt, gebeurd 

dit in Nederland al na acht jaar. Er is de laatste jaren veel te doen geweest over deze ‘vroege 

selectie’ en de mogelijke eventuele nadelen hiervan. In 2007 werd bijvoorbeeld een rapport 

uitgebracht door de OESO waaruit bleek dat de vroege selectie ten opzichte van andere Europese 

landen een nadeel oplevert voor uit achterstandsgroepen (OECD, 2007). Uit meerdere onderzoeken 

is bovendien gebleken dat vroege selectie sociale ongelijkheid in de hand werkt (Van de Werfhorst & 

Mijs, 2007; Hanushek, 2007). Onder andere naar aanleiding van deze onderzoeken zijn verschillende 

adviezen uitgebracht over het selectiemoment in Nederland. (SLO 2010, onderwijsraad 2010). 

Hoewel de meeste onderzoeken naar de invloed van vroege selectie landen met verschillende 

onderwijssystemen vergelijken, zijn er ook studies die alleen gekeken hebben naar variaties binnen 

het Nederlandse onderwijssysteem.  Deze studies (van der Elk, van der Steeg & Webbink 2011; 

Borghans, Diris, Smits & de Vries, 2012) laten negatieve effecten zien van vroege selectie op het 

behaalde opleidingsniveau en carrière, die echter minder zichtbaar worden op de hogere niveaus. 

In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de invloed van homogene (één 

niveau) en heterogene klassen (verschillende niveaus bij elkaar) op het schoolverloop van leerlingen 

in het voortgezet onderwijs. Deze onderzoeken laten echter geen eenduidig beeld zien, er zijn niet 

alleen grote verschillen in de grootte van de gevonden effecten, ook de richting van het effect blijkt 

in diverse onderzoeken te verschillen. Zo blijkt ook uit het adviesrapport van de onderwijsraad uit 

2010: 

“Het meeste beschikbare onderzoek ondersteunt de veronderstelling dat vroege selectie voor 

bepaalde groepen met een lagere sociaaleconomische achtergrond nadelige effecten heeft. 

Evenzeer komt echter naar voren dat groepen aan de bovenkant en leerlingen met een redelijk 

uitgekristalliseerd toekomstperspectief nadeel ondervinden van uitstel van het moment van selectie. 

Op grond van deze onderzoeksresultaten, maar ook op grond van de vergelijking met de situatie in 

het buitenland, de aangetroffen initiatieven in de praktijk, de enquête onder ouders en de 

gesprekken met deskundigen, ziet de Onderwijsraad thans onvoldoende aanwijzingen dat de 

invoering van een algemeen verplicht uitstel van selectie op alle genoemde criteria zonder meer tot 

verbetering zou leiden. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek geven onvoldoende steun om 

een dergelijk uitstel van selectie te bepleiten.” 

Er zijn meerdere factoren die een rol blijken te spelen bij de effecten van vroege selectie op de 

schoolloopbaan van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Een belangrijke factor blijkt het niveau 

van de leerlingen te zijn; er zijn grote verschillen zichtbaar tussen leerlingen van de hogere en lagere 

niveaus. Omdat we in dit onderzoek gaan kijken naar de effecten van een gemengde havo/vwo klas, 

richten we ons hier op onderzoeken die gedaan zijn naar deze niveaus. 

 



5 
 

Het lijkt erop dat de keuze voor een vroege selectie in het Nederlands onderwijs een gunstig effect 

heeft op de leerlingen in het hoogste niveau van het middelbaar onderwijs. Uit onderzoek van het 

GION (Gronings instituut voor onderzoek in onderwijs), dat werd uitgevoerd in opdracht van het 

ministerie van OCW, bleek dat het soort klas waarin excellente leerlingen werden geplaatst een 

grote invloed had op het succesvol doorlopen van hun schoolloopbaan (Kuyper & Van der Werf, 

2012). 

Voor dit onderzoek werd gekeken naar de kinderen die in 1999 met een cito-score van 549 of 550 de 

basisschool afkwamen (ongeveer 4,5% van het totale aantal leerlingen). De kans dat deze leerlingen 

hun vwo succesvol doorliepen bleek onder andere afhankelijk van het type klas waarin ze geplaatst 

werden. De leerlingen die in een homogene vwo-brugklas werden geplaatst hadden 10% meer kans 

om binnen 6 jaar hun vwo diploma op zak te hebben dan leerlingen uit een gemengde brugklas. 

Voor leerlingen die in het tweede jaar ook in een heterogene klas zaten was dit verschil zelfs 16,5%. 

Een onderzoek van het CPB (Van der Steeg, Vermeer & Lanser, 2011) naar de invloed van vroege 

selectie leverde een soortgelijk plaatje op. Daaruit bleek dat leerlingen die instroomden in een 

homogene vwo-brugklas na 3 jaar significant hoger scoorden op taal- en rekentoetsen en uiteindelijk 

vaker een universitaire graad haalden. Dit in tegenstelling tot de leerlingen uit heterogene klassen, 

die ondanks het gelijke aanvangsniveau vaker een HBO opleiding volgden. De onderzoekers 

concludeerden dat met name de ‘subtop’ van Nederland (50-ste tot 90-ste percentiel wat betreft 

score op gecombineerde taal- en rekentoets bij aanvang van het voortgezet onderwijs) profiteerde 

van de vroege selectie. De top 10% profiteerde ook wel van homogene klassen, maar hier was het 

gevonden effect minder sterk (zowel de effecten de toets scores als op de kans op het behalen van 

een universitaire opleiding zijn twee keer zo groot voor de eerste groep).  

De meeste onderzoeken leggen hun focus op de leerlingen in de hoogste en laagste niveaus van het 

de middelbare school. Er is maar weinig specifiek onderzoek gedaan naar de leerlingen die het 

voortgezet onderwijs ingaan met een havoadvies. Elka, Webbink en van der Steeg (2009) kijken hun 

onderzoek naar het effect van heterogene klassen op mavoleerlingen ook naar de eventuele 

effecten op leerlingen met een havoadvies. Hieruit blijkt dat deze leerlingen geen significant 

negatieve effecten ondervinden van de heterogene klassen. Daarbij moet wel worden opgemerkt 

dat er in dit onderzoek geen onderscheid wordt gemaakt tussen mavo/havo en mavo/havo/vwo 

klassen en dat de vergelijking is gemaakt met een havo/vwo klas, er is dus niet gekeken naar 

leerlingen in een homogene klas. Uit een ander onderzoek (Grift, Rümke & Verberne) blijkt juist dat 

zowel havo- als mavoleerlingen slechter af zijn in een gemengde brugklas. Kijkend naar het aantal 

leerlingen dat na de twee klas doorstoomt naar vmbo-tl of havo/vwo niveau bleek dat vanuit de 

mavo/havo klassen, vanuit beide niveaus de meeste doorstroom was naar havo/vwo niveau. Voor 

leerlingen die waren gestart in een heterogene brugklas (mavo/havo/vwo) bleek de afstroom van 

leerlingen vanuit een havo/vwo advies naar de vmbo-tl richting het grootst. In dit onderzoek lijken 

de havoleerlingen dus wel een negatief effect te ondervinden van de heterogene klassen. 

Al met al lijken de meningen over homogene en heterogene klassen verdeeld te zijn. De effecten 

verschillen sterk per niveau, waarbij er een gunstig effect van vroege selectie lijkt te zijn op vwo-

leerlingen terwijl dit voor vmbo-leerlingen juist ongunstig lijkt uit te pakken. Voor de havoleerling is 

een eenduidig effect nog niet gevonden. 
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Wijze van determineren 
Er wordt in het Nederlandse onderwijs op verschillende manieren gedetermineerd, elke school heeft 

zo zijn eigen richtlijnen om het niveau van de  leerlingen te bepalen. Zo kan er naast cijfers 

bijvoorbeeld worden gekeken naar persoonskenmerken, meervoudige intelligenties of de 

werkhouding van de leerlingen (zie bijvoorbeeld de Boer, Ottenhof, Uytendaal & Vogels,  2005). 

Er zijn ook speciale toetsen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden om het niveau van de leerlingen 

in de onderbouw te bepalen. Een veelgebruikte toets hiervoor is bijvoorbeeld de toets 0 t/m 3 van 

het Cito (Kuhlemeier & van Til, 2012). Deze toetsen vormen een volgsysteem voor de eerste drie 

jaren van het voortgezet onderwijs en geven de school inzicht in de groei of stilstand van hun 

leerlingen. Een andere bekende is de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO). 

Deze kan worden afgenomen in groep acht en de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs 

geeft aan de hand van de intelligentie van het kind een advies over het schoolniveau (Van Dijk & 

Tellegen, 2004).  

 

Figuur 1 Voorbeelduitslag NIO, waarin de relatie tussen IQ-score en schooltype naar voren komt. 

Daarnaast zijn er ook nog instrumenten, zoals OBIT, die docenten in staat stellen om hun eigen 

toetsen zó aan te passen dat ze beter gebruikt kunnen worden om de kennis en vaardigheden van 

hun leerlingen in beeld te brengen, om zo een beter afgewogen beslissing te kunnen maken bij de 

determinatie (Mesie, 2013). 

Volgens het onderwijsverslag 2011/2012 (inspectie van onderwijs, 2013) volgt een derde van de 

scholen voor voortgezet onderwijs echter in onvoldoende mate de prestaties van de leerlingen. Zij 

hanteren geen methodeonafhankelijke toetsen om het niveau van hun leerlingen te bepalen. De 

inspectie van onderwijs geeft aan dat hierdoor de kwaliteit van de determinatie, die meestal aan het 

eind van leerjaar 2 of 3 plaatsvindt, onder druk staat.  Maar hoe kan er dan op een goede manier 

bepaald worden of een leerling een havo of vwo-niveau heeft? 

Het SLO heeft geprobeerd deze vraag te beantwoorden in hun publicatie ‘Verschil moet er wezen’ 

(Michiels 2006). Zij springen hiermee in op de behoefte aan houvast op het gebied van kenmerkende 

verschillen tussen havo- en vwo-leerlingen. In dit rapport worden verschillen tussen havo- en vwo-

leerlingen omschreven aan de hand van onder andere: leerling-kenmerken (cognitieve 

vaardigheden, leerstijlen en persoonlijkheid en zelfwaardering), schoolbeleving, motivatie en 

studievaardigheden. 
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Naast deze definities van het verschil in niveau komt in dit onderzoek duidelijk naar voren dat 

docenten leerlingen op het havo of vwo op een andere manier lesgeven en motiveren. De 

verschillende methoden van lesgeven worden als volgt omschreven: 

”Op de havo wordt nieuwe stof aangeleerd vanuit bekende, toepassingsgerichte kaders. 
Gestart wordt vaak met de context, daarna komt de theorie. Benodigde ‘oude’ stof wordt 
herhaald. Vervolgens wordt geoefend, waarbij de docent er voor zorgt, dat de oefenstof dicht 
bij de uitleg ligt. Er wordt veel geoefend en de oefenopgaven zijn gestructureerd, met veel 
aanwijzingen en kleine ‘stappen’. De docent controleert regelmatig of de leerlingen nog ‘bij’ 
zijn. De uiteindelijke toepassingsopdrachten zijn gestructureerd, duidelijk en controleerbaar 
en bij de uitvoering ervan begeleidt de docent intensief.  
Op het vwo wordt nieuwe stof vanuit de theorie aangeleerd. Voorkennis wordt niet 
opgehaald, maar er wordt naar verwezen. De contexten waar de theorie vervolgens in 
geplaatst wordt zijn onbekender. Het oefenen gebeurt met opdrachten die niet direct hoeven 
aan te sluiten bij de behandelde theorie en al vrij veel zelfstandigheid van de leerling vragen. 
Na de oefenopgaven wordt snel verder gegaan met toepassingsopdrachten, die vrij open 
kunnen zijn en waarbij geen intensieve begeleiding door de docent wordt geboden.” 
 

Ook worden er verschillende handvatten gegeven die docenten kunnen helpen bij het omgaan met 
deze verschillen in de klas. Hierbij wordt benadrukt dat het differentiëren vooral in een gemengde 
havo/vwo klas van belang is. 
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De Schakelklas 
De meeste scholen in Nederland hanteren een systeem waarbij de leerlingen na een één- of 
tweejarige brugklas doorstromen naar hun uiteindelijke niveau (zie afbeelding).  

 
Er zijn echter ook scholen die een afwijkende vorm 
hanteren. Een voorbeeld hiervan is de schakelkas die 
door het St. Bonifatiuscollege (het Boni) in Utrecht wordt 
gehanteerd. Op deze  school wordt na de gemengde 
brugklas havo/atheneum een scheiding gemaakt. De 
leerlingen stromen door naar de 2e klas havo, de 2e klas 
atheneum, de 2e klas Gymnasium of schakelklas (zie 
afbeelding). De school omschrijft deze schakelklas als 
volgt: 
 

“Er zijn leerlingen voor wie uitstel van de keuze 
voor havo of vwo beter lijkt. Voor deze leerlingen 
is de schakelklas een passend vervolg. De 
schakelklas 
is een soort verlengde brugperiode: de keuze 
havo/vwo wordt een jaar uitgesteld. In maart 
wordt aan de leerlingen en hun ouders een advies 
over de vervolgopleiding gegeven. Aan het einde 
van het schakeljaar kan de leerling naar 3-havo of 
naar 3-vwo overgaan. Uiteraard sluit het 
programma van de schakelklas goed op dat van 
beide 3e klassen aan.” 
 

Het feit dat het hier slechts één klas betreft op een relatief kleine school maakt het natuurlijk lastig 
om een goede vergelijking te maken met andere schoolsystemen. Bovendien ontbreekt er op deze 
school een mavo afdeling, wat vergelijkingen, ook met de literatuur, verder bemoeilijkt.  
 
Ook het feit dat het in deze klas leerlingen betreft waarvan nog niet duidelijk is of zij het vwo-niveau 
aankunnen of wellicht beter passen op de havo is voor dit onderzoek belangrijk. Omdat het dus 
leerlingen betreft die sterker lijken te zijn dan de gemiddelde havoleerling, maar zwakker dan de 
typische vwo-leerling, kan directe vergelijking met de ‘reguliere’ leerlingen een vertekend beeld 
opleveren. 
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Huidige onderzoek/Onderzoeksvraag 
Binnen deze school leven er echter verschillende vragen over deze schakelklas, deze richten zich 

voornamelijk op de manier en het niveau1 waarop in de klassen wordt lesgegeven en op de 

toegevoegde waarde van een zogenaamde schakelklas. Opmerkelijk is dat, hoewel er in de 

schoolgids aangegeven wordt dat het programma uiteraard aansluit op beide 3e klassen, er hiervoor 

geen richtlijnen bekend zijn. 

Twee jaar geleden is er al eens een blik geworpen op de schakelklas, waarbij voorzichtig 

geconcludeerd werd dat deze geen negatieve invloed leek te hebben op de doorstroom van de 

leerlingen. Er is echter niet heel uitgebreid naar de cijfers gekeken en er zijn geen vergelijkingen 

gemaakt met reguliere leerlingen en/of landelijke gegevens. Daarnaast zou de schoolleiding graag 

een beter beeld willen hebben van het niveau van lesgegeven binnen de schakelklassen en de 

manier waarop er gedifferentieerd wordt tussen de verschillende niveaus. 

Inmiddels zijn we twee jaar verder en hopen we met de extra gegevens een duidelijker beeld te 

kunnen vormen van de doorstroom. Daarnaast willen we ons ook gaan richten op de vragen die 

leven over het niveau van lesgeven, de eventuele invloed hiervan op de doorstroom en de wijze van 

determinatie.  

In ons onderzoek richten we ons naast een statistisch onderzoek, op de invulling die de docenten 

geven aan de lessen aan een dergelijke klas. De onderzoeksvraag die wij gaan hanteren is: 

Op welk niveau geven de verschillende docenten les aan de schakelklas en welke gevolgen 

ondervinden de leerlingen in hun verdere schoolloopbaan? 

 Wat zijn de gevolgen voor het succesvol afronden van het vwo/havo traject, kijkend naar 

slagingspercentage en studieduur? 

 Is de opstroom, de leerlingen die doorstromen vanuit de havo naar het vwo, hoger onder 

leerlingen uit de schakelklas dan onder reguliere leerlingen? 

 Wat is het verband tussen de adviezen die de leerlingen meekregen vanuit de basisschool en 

het niveau waarop de leerlingen zich in de derde klas bevinden? 

o Op welke manier verschilt dit verband ten opzichte van de reguliere leerlingen? 

 

 Op welk niveau geven de docenten les aan de leerlingen van de schakelklas? 

 Differentiëren de docenten in hun les aan de leerlingen van de schakelklas? 

 Ervaren de docenten van de schakelklas grote niveauverschillen binnen de groep? 

o Hebben deze verschillen invloed op de werkdruk die docenten ervaren? 

 
 
 

                                                           
1 Met het begrip niveau wordt ofwel havoniveau ofwel vwo-niveau bedoeld.  Voor de definitie van 
de respectievelijke niveaus verwijzen wij naar de overgangsnormen van het Bonifatiuscollege die op 
de volgende pagina worden gegeven. 
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Zoals in de inleiding al naar voren kwam zijn er vele manieren om het niveau verschil tussen havo- en 

vwo-leerlingen te definiëren. In dit onderzoek maken wij echter gebruik van de overgangsnormen 

die het Bonifatiuscollege hanteert voor de schakelklas, deze worden immers door de school zelf 

gehanteerd bij het bepalen van het niveau. De normen worden in de schoolgids als volgt 

omschreven: 

“De overgangsnormen zijn gebaseerd op 2 pijlers. De leerling moet voldoen aan eisen die gesteld 

worden voor: 

I. I de vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, natuurkunde, wiskunde, geschiedenis, 

aardrijkskunde en biologie. 

II. II alle vakken die gegeven worden, d.w.z. de vakken bij I genoemd + tekenen, techniek, 

drama, muziek en bewegingsonderwijs. 

De tekorten worden als volgt bepaald: Een 5 levert 1 tekort, een 4 levert 2 tekorten, een 3 levert 3 

tekorten; het cijfer 3 verhindert automatische bevordering. 

Een leerling is bevorderd naar 3-vwo wanneer: 

 Hij/zij maximaal 3 tekorten heeft én 

 de som van de vakken bij I genoemd tenminste 64 punten bedraagt. 

Een leerling is bevorderd naar 3-havo wanneer: 

 Hij/zij maximaal 3 tekorten heeft én 

 de som van de vakken bij I genoemd tenminste 53 punten bedraagt.” 

Met lesgeven op een havo/vwo niveau wordt in dit onderzoek dan ook bedoeld dat er lesgeven 

wordt op een niveau dat de leerlingen in staat stelt om aan het eind van het jaar te voldoen aan de 

gestelde overgangsnormen van het betreffende niveau. Dit is natuurlijk afhankelijk van het boek dat 

de docent gebruikt, omdat dit het basisniveau van de stof en opgaven bepaald, maar ook van de 

manier waarop de docent lesgeeft. 

De docent kan er bijvoorbeeld voor kiezen om extra stof aan te bieden, of dieper op de stof in te 

gaan en op deze manier het niveau van de lessen boven het niveau van het boek te laten uitstijgen. 

Ook kan de docent hiervoor gebruik maken van extra opgaven of opdrachten die een verdiepend 

karakter hebben.  Door bijvoorbeeld te kijken naar de eindtermen die op een vwo niveau verwacht 

worden, kan de docent op deze manier de lessen en de stofinhoud naar eigen inzicht aanpassen. 

Daarnaast kan de docent verwachtten dat de leerlingen op een zelfstandigere manier werken en bij 

de toetsing een grotere nadruk leggen op het inzicht. 

Door extra herhaling aan te bieden, de stof op een makkelijkere manier uit te leggen of 

gemakkelijkere voorbeelden te gebruiken kan de docent het niveau van zijn lessen juist lager leggen 

dan de methode. Door extra oefening aan te bieden en eventuele delen van de stof over te slaan kan 

de docent de inhoud van zijn vak aanpassen aan de kennis die van een havo leerlinge verwacht 

wordt.  Ook kan de docent ervoor kiezen de stof op een meer gestructureerde manier aan t bieden, 

de leerlingen strakker te begeleiden en de toetsing goed aan te laten sluiten op de manier waarop 

de stof geoefend is. 



11 
 

Hypothese 
 
Het feit dat leerlingen in de schakelklas terecht komen betekent in de meeste gevallen dat ze ofwel 

sterkere havo leerlingen zijn, ofwel zwakkere vwo leerlingen. Er is immers niet voor niets twijfel welk 

niveau deze leerlingen aankunnen. Hierdoor verwachten wij een hoger slagingspercentage en 

minder opgelopen vertraging onder de leerlingen van de schakelklas die uiteindelijk een havo 

opleiding gaan doen. Wij verwachten dan ook het tegenovergestelde te zien bij de leerlingen van de 

schakelklas die uiteindelijk een vwo opleiding gaan doen. Wel verwachten wij dat deze verschillen 

minimaal zullen zijn omdat we vermoeden dat leerlingen na de schakelklas een advies krijgen dat 

goed aansluit op hun capaciteiten.  

Onze verwachting is dat de leerlingen, omdat ze twee jaar in een ‘brugklas’ hebben gezeten, een 

loopbaanadvies hebben gekregen dan goed aanpast op hun capaciteiten. Hierdoor zullen er minder 

leerlingen zijn die naar het vwo niveau doorstromen. Wel willen we hierbij de kanttekening maken 

dat het feit dat de leerlingen in de schakelklas zaten aangeeft dat ze wel degelijk in de buurt zitten 

van het niveau dat nodig is om een vwo diploma te halen.  

Wij denken dat er significantere verschillen zullen zijn tussen het basisschooladvies en het niveau 

waarop de leerlingen zich in de derde klas bevinden. Allereerst omdat een deel van deze leerlingen 

qua capaciteit tussen een havo en vwo niveau inzit en de basisschool vaker een twijfelachtig of 

verkeerd advies zal hebben afgegeven. Ten tweede vermoeden wij dat in de schakelklas veel 

leerlingen geplaatst zullen worden bij wie de resultaten in de eerste klas afwijkend zijn ten opzichte 

van het oorspronkelijke advies. Als een leerling bijvoorbeeld binnenkomt met een duidelijk havo 

advies en bijpassende cito-score, maar deze leerling aan het eind van het eerste jaar dusdanig hoge 

cijfers heeft gehaald dat er een vwo advies overwogen wordt, zal men eerder geneigd zijn het niveau 

van deze leerling nog een jaar ‘aan te kijken’ door middel van de schakelklas.  

Om bovenstaande redenen verwachten we dat deze verschillen ook groter zullen zijn dan bij de 

reguliere leerlingen. Daarnaast verwachten we dat er ten opzichte van de reguliere leerlingen meer 

leerlingen met een havo/vwo advies in de schakelklas terecht komen. 

De meeste docenten zullen naar onze verwachting overgevend les geven op een havo niveau. Dit 

omdat we vermoeden dat een groot deel van de leerlingen uiteindelijk door zal stromen naar de 

havo en de docenten geneigd zullen zijn les te geven op een niveau dat ook de zwakkere leerlingen 

kunnen volgen. We verwachten wel dat het de meerderheid van de docenten differentiatie aanbiedt 

in de vorm van extra inhoud en opdrachten van een hoger niveau.  

We vermoeden dat de niveauverschillen tussen de leerlingen als groter zullen worden ervaren door 

de docenten. Als gevolg hiervan zullen de docenten dan ook een hogere werkdruk ervaren. Naar 

onze ervaring kost het namelijk veel tijd om op een goede manier om te gaan met de verschillen in 

de klas en hier, per leerling, naar te differentiëren.  
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Methode 

Kwantitatief onderzoek 

 Gegevens vergelijken 

Om een kwalitatief beeld te krijgen van de doorstroom, de juistheid van het 

basisschooladvies en de opstroom van leerlingen in de schakelklas ten opzichte van 

leerlingen uit de reguliere klassen hebben we gegevens over beide groepen verzameld en 

met elkaar vergeleken. De gebruikte gegevens komen van de onderwijsinspectie, het CBP en 

het DUO (vensters voor verantwoording). Om de invloed van andere factoren zoveel 

mogelijk te beperken hebben we waar mogelijk gegevens van de leerlingen uit de 

schakelklas vergeleken met cijfers van het Bonifatiuscollege. Wanneer deze gegevens niet 

voorhanden waren hebben wij vergelijkingen gemaakt met landelijke gemiddelden. 

Tijdens deze vergelijking liepen we op tegen het probleem dat de landelijke gegevens kijken 

naar het jaar waarin de leerling in het derde leerjaar of het examenjaar zit, waar de 

gegevens van de schakelklas zijn gegeven over het startjaar van de leerlingen. Hierdoor is het 

moeilijk om de twee rechtstreeks te vergelijken, omdat de landelijke gegevens slaan op 

leerlingen uit verschillende startjaren en de gegevens van de schakelklas slaan op leerlingen 

met verschillende examenjaren. Om deze gegevens toch te kunnen vergelijken, hebben we 

de leerlingen die in schooljaar 2004/2005 begonnen zijn in de schakelklas en, bij een 

onvertraagd studieverloop, in 2008/2009 in de examenklas havo en in 2009/2010 in de 

examenklas vwo zouden zitten, met die jaren van de landelijke gegevens vergeleken. 

Enquête onder docenten schakelklas 

Om goed in kaart te kunnen brengen op welk niveau er in de schakelklas wordt lesgegeven 

en op welke manieren er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de leerlingen 

hebben we gebruik gemaakt van een enquête. We hebben ervoor gekozen om alle docenten 

die lesgaven aan de schakelklas te benaderen, om zo een representatief beeld te krijgen van 

het niveau waarop les wordt gegeven. De enige uitzondering hierop is de docent lichamelijke 

opvoeding, omdat het bij dit vak in dit leerjaar niet mogelijk een onderscheid te maken 

tussen havo of vwo niveau. Om de steekproef te vergroten en hiermee de betrouwbaarheid 

van de uitkomsten te verbeteren hebben we zowel docenten van de schakelklas van 

2012/2013 als de docenten van de schakelklas 2011/2012 benaderd.  

Het niveau van de lessen kan door verschillende factoren beïnvloed worden. Een belangrijke 

factor hierin is het niveau van de methode. Veel docenten volgen de methode en nemen op 

die manier het niveau van de methode over. Sommige docenten zullen het boek gedeeltelijk 

volgen, maar toch vooral vertrouwen op hun eigen uitleg, die mogelijk een ander niveau 

heeft dan het gebruikte boek. Ook kunnen docenten in de les gebruik maken van hun eigen 

materialen of aangepaste materialen. Om met al deze factoren rekening te houden, komen 

al deze mogelijkheden in de enquête terug om op die manier een redelijke inschatting te 

maken van het niveau waarop de ondervraagde docent les geeft of gegeven heeft.  

Om de betrouwbaarheid en validiteit van onze antwoorden te vergroten hebben we in onze 

enquête geprobeerd te vermijden om op directe wijze te vragen naar het toepassen van 

differentiatie in de lessen. Dit om te voorkomen dat de docenten zich gedwongen voelen 
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een maatschappelijk gewenst antwoord te geven. Door ook bij deze vraag te vragen naar 

verschillende factoren, zoals het aanbieden van stof op ander niveau en het aanpassen van 

materialen uit andere klassen, willen we zo eerlijk mogelijke resultaten verkrijgen. Door uit 

deze antwoorden zelf een conclusie te trekken weten we zeker dat we kijken naar onze 

definitie van differentiatie binnen de les en niet die van de docent.  

We hebben overwogen om deze informatie te achterhalen via observaties of interviews, 

maar uiteindelijk besloten dat deze niet geschikt waren voor ons onderzoek. Zo is het tijdens 

het observeren van lessen heel lastig om een goed beeld te krijgen van het niveau waarop 

de docent lesgeeft, zeker gezien de geringe verschillen tussen de twee niveaus in het tweede 

leerjaar en ons gebrek aan vakinhoudelijke kennis bij het overgrote deel van de vakken. Het 

maken van een goed onderbouwd beoordelingssysteem is daardoor heel lastig. Bovendien 

zou het met observaties onmogelijk zijn om een vergelijking te maken met het niveau van 

lesgeven in het voorgaande jaar.  

Daarnaast zijn er meerdere lessen nodig om een goed beeld te krijgen van het niveau en de 

wijze van differentiatie, gezien het aantal docenten dat geobserveerd zou moeten worden 

om tot een betrouwbaar beeld te komen zou dit niet binnen het tijdsbestek van dit 

onderzoek passen. Dit wordt bijvoorbeeld ook aangegeven door de onderwijsinspectie in 

hun onderwijsverslag 2010/2011 (Inspectie van onderwijs, 2012). In dit onderzoek werden 

onder andere conclusies getrokken over de mate waarop door docenten gedifferentieerd 

wordt is het onderwijsverslag 2010/2011 van de onderwijsinspectie. Waarbij een belangrijke 

kanttekening werd gemaakt over het gebruik van lesobservaties als beoordelingsinstrument 

van docenten: 

‘Bij de lesobservaties is doorgaans één les van een leraar beoordeeld. De inspectie is 
van mening dat een eenmalige observatie van een docent normaal gesproken niet 
kan worden gebruikt voor een beoordeling van de docent. Het is mogelijk dat de 
leraar bij een andere les en op een ander moment anders presteert. Omdat het in dit 
geval een groot aantal (ruim 2500) geobserveerde lessen bij een representatieve 
steekproef van scholen betreft, geven de oordelen een goed beeld van de gemiddelde 
kwaliteit van de lessen.’  

  
Gezien het feit dat we conclusies willen trekken die gelden voor het gehele vakaanbod 
binnen de schakelklas, leek het ons belangrijker om de focus te leggen op kwantiteit in plaats 
van de kwaliteit. We wilden liever van alle vakken een algemeen beeld krijgen van het 
niveau van lesgeven, de wijze van differentiatie en de werkbelasting, dan een diepgaand 
beeld van slechts een enkel vak.  
 
Omdat het interviewen van alle 16 docenten teveel tijd zou hebben gekost en een logistieke 

puzzel zou worden hebben we uiteindelijk gekozen voor de enquêtes. Omdat deze slechts 

enkele vragen bevatten en de docenten zelf een geschikt tijdstip konden kiezen om deze in 

te vullen, verwachtten we met deze methode de hoogste respons. De in dit onderzoek 

gebruikte enquête en enkele voorbeelden van verwerkte antwoorden zijn toegevoegd als 

bijlage. 
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Resultaten  

Vergelijking tussen schakelklas en reguliere klas in cijfers. 
Om de leerlingen van de schakelklas te kunnen vergelijken met ‘reguliere’ leerlingen hebben we 

verschillende cijfers geraadpleegd. De cijfers met betrekking tot schakelklas komen vanuit Magister 

en gaan over de schakelklassen 2004/2005, 2005/2006 en 2006/2007. De cijfers met betrekking tot 

de reguliere leerlingen komen van het CBS, onderwijsinspectie en DUO. Om de invloed van overige 

factoren te beperken hebben we zoveel mogelijk vergelijkingen getrokken binnen de school, 

wanneer hier geen cijfers van bekend waren hebben we gekeken naar landelijke cijfers. 

Het blijft natuurlijk lastig om een goede vergelijking te kunnen trekken, omdat het gaat om 

leerlingen die tussen een havo en vwo niveau inzitten. De leerlingen uit de schakelklas zijn veelal 

‘sterkere’ havoleerlingen of ‘zwakkere’ vwo-leerlingen, wat een vertekend beeld kan geven wanneer 

ze vergeleken worden met de ‘reguliere’ leerlingen.  

Schoolverloop, doorstroom en opstroom 

 
Figuur 2: Het uiteindelijke schoolverloop van de leerlingen uit de schakelklassen van 2004/2005, 2005/2006 en 

2006/2007. 

Als we kijken naar het schoolverloop van de leerlingen uit de schakelklas zien we dat het merendeel 

van de leerlingen op het havo terechtkomt. Het aantal leerlingen dat vertraging oploopt in de 

schoolcarrière lijkt niet opvallend groot of klein te zijn, hier zullen we later dieper op in gaan. Wel 

valt direct op dat een groot deel van de leerlingen via de havo doorstroomt naar het vwo. 

Helaas zijn er geen cijfers beschikbaar van de totale opstroom van havo naar vwo op het Boni zelf, 

wel zijn deze beschikbaar op landelijk niveau. Als we de cijfers vergelijken met het landelijke 

gemiddelde (van de schooljaren 2007/2008, 2008/2009 en 2009/2010) valt direct op dat de 

opstroom vanuit de schakelklas ontzettend hoog is; in sommige jaren is deze wel 10 keer zo groot. 

Wanneer wij op de gevonden waarden de Chi-square test toepassen, vinden wij een p-waarde 

kleiner dan 0.0001, wat aangeeft dat dit verschil duidelijk significant te noemen is. 
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Dit zou natuurlijk verklaard kunnen worden door het feit dat deze leerlingen ‘sterkere’ 

havoleerlingen zijn en blijkbaar toch het vwo aan konden en dus  toch te laag geplaatst zijn. Het zou 

echter ook te maken kunnen hebben met een verhoogde motivatie, een kenmerk van de 

schakelklasleerlingen dat in de enquêtes ook naar voren kwam. Opvallend daarbij is dat geen van 

deze leerlingen een vwo-advies mee kreeg vanuit de basisschool, blijkbaar hebben deze leerlingen 

zich later pas ontwikkeld tot potentiële vwo-leerlingen. 

 

Figuur 3: Het percentage leerlingen dat na het behalen van een havodiploma doorgaat naar het vwo. 

 

Om beter te kunnen zien of het aantal leerlingen dat vertraging oploopt erg afwijkt van de ‘reguliere’ 

leerlingen, hebben we deze cijfers vergeleken met de doorstroomcijfers van de onder- en 

bovenbouw. Om een betrouwbare vergelijking te kunnen maken met de landelijke cijfers, hebben 

we aan de hand van de door het CBS gehanteerde definities van doorstoom onder- en bovenbouw 

de cijfers voor de schakelklas berekend. Om de doorstroomcijfers in de onderbouw van de 

schakelklas te berekenen, hebben we gekeken naar het aantal leerlingen dat in één keer doorstroom 

naar de derde klas t.o.v. het totale aantal leerlingen dat vanuit dat jaar uiteindelijk doorstroomde 

naar dat niveau (dus inclusief de vertraagde leerlingen). Leerlingen die voor de overgang naar de 

derde klas van school vertrokken, waarvan we verder geen gegevens hadden, zijn niet meegerekend. 

Voor de doorstroom in de bovenbouw hebben we gekeken naar het percentage leerlingen dat naar 

het diploma doorstroomde zonder vertraging. Omdat de laatste groep leerlingen uit de schakelklas 

nog geen eindexamen had gedaan hebben we deze niet meegerekend. Ook hebben we de leerlingen 

die zijn opgestroomd vanuit het havo niet als vertraagde leerlingen meegeteld, we konden niet 

duidelijk vinden of deze leerlingen normaliter als vertraagd werden ‘bestempeld’ en omdat het een 

groot aantal leerlingen betrof zou dit de cijfers erg vertekend hebben. 
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Figuur 4: Percentage leerlingen dat de zonder vertraging in de derde klas terechtkomt, of vanuit de derde klas zonder 

vertraging het diploma behaalt. 

Kijkend naar bovenstaande grafieken valt op dat de leerlingen van de schakelklas over het algemeen 

iets minder vertraging oplopen dan de ‘reguliere’ leerlingen, hoewel de verschillen niet heel groot 

zijn. Van de havoleerlingen zou verwacht kunnen worden dat ze het iets beter doen, aangezien dit 

de ‘sterkere’ havoleerlingen betreft. Het is echter verassend om te zien dat ook de vwo-leerlingen, in 

tegenstelling tot onze hypothese, het ongeveer net zo goed en in de bovenbouw zelfs 8% beter doen 

dan de ‘reguliere’ leerlingen. Dit zijn immers de leerlingen waarover in eerste instantie nog 

getwijfeld werd of ze een vwo-niveau wel aankonden. Als we deze gegevens aan een Chi-square test 

onderwerpen, vinden wij p-waarden tussen de 0.35 en 0.85, wat aangeeft dat deze verschillen niet 

significant genoemd mogen worden. Men zou, aan de hand van deze cijfers, toch voorzichtig kunnen 

stellen dat leerlingen uit de schakelklas geen nadelige effecten ondervinden op hun schoolcarrière. 
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Basisschooladviezen 

   

 

Figuur 5: Basisschooladviezen van de havo- en vwo-leerlingen uit de schakelklas vergeleken met de basisschooladviezen 

van de totale populatie havo- en vwo-leerlingen op deze school. Uitgaande van het niveau waarop de leerlingen zich in 

de derde klas bevinden. 

We hebben ook nog gekeken naar het verband tussen de adviezen die de leerlingen meekregen 

vanuit de basisschool en het niveau waarop de leerlingen zich in de derde klas bevinden. Hierbij valt 

op dat de leerlingen in de schakelklas, zoals verwacht, veel vaker op een ander niveau zijn 

terechtgekomen dan geadviseerd. Van het totale aantal leerlingen heeft de meerderheid een advies 

gekregen dat aansluit bij het huidige niveau, waar dit bij de leerlingen uit de schakelklas juist een 

minderheid is. Van de vwo-leerlingen die uit de schakelklas komen heeft zelfs slechts 15% van de 

leerlingen een vwo-advies meegekregen vanuit de basisschool, terwijl dit in totaal 63% is. De 

leerlingen in de schakelklas hebben dus blijkbaar vaker een niet kloppend advies meegekregen. Als 

we de resultaten van de havo leerlingen vergelijken door middel van een Chi-square test, blijkt dit 

verschil niet significant te zijn. Het grote verschil wat we zien bij de vwo leerlingen daarentegen, 

levert een p-waarde die duidelijk kleiner is dan 0.0001, wat er op wijst dat dit verschil zeer significant 

te noemen is. Dit zou kunnen komen doordat het niveau van deze leerlingen toen al slecht in was te 

schatten, maar het zou er ook op kunnen wijzen dat het niveau van deze leerlingen in de eerste twee 
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jaren van de middelbare school erg veel veranderd is. Dit zou er dus voor kunnen pleiten dat het, in 

iedere geval voor de deze leerlingen, wenselijk is om het moment van selectie uit te stellen. Het 

totale percentage leerlingen met een havo/vwo advies ligt in de schakelklas iets hoger, dan op de 

rest van het Bonifatiuscollege (gemiddeld respectievelijk 38% ten opzichte van 29%). 
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Uitkomsten enquête 
Uit de enquête blijkt dat in beide jaren het overgrote deel van de docenten (respectievelijk 83% en 

75%) overwegend lesgeeft op een havo/vwo niveau. Een enkeling geeft les op vwo niveau en geen 

enkele docent geeft aan voornamelijk les te geven op havo niveau. De boeken die de docenten in 

hun lessen gebruiken zijn ook allemaal van havo/vwo niveau. 

 

Figuur 5: Het niveau waarop in de schakelklassen wordt lesgegeven door de docenten in twee schooljaren; 2011/2012 

en 2012/2013. 

Slechts 30% van de docenten gaf aan geen of amper eigen lesmaterialen te gebruiken. Van de 70% 

die wel eigen materialen in de les gebruikten, deden verreweg de meesten dit op hetzelfde niveau 

als waarop ze lesgaven. Slecht 20% van het totale aantal docenten maakt gebruik van eigen 

materialen die van een ander niveau zijn. 

De meeste docenten doen aan differentiatie in hun lessen; 40% differentieert actief door verdieping 

of ondersteuning te bieden, 30% doet dit op een passieve manier doordat het boek of het vak zelf 

deze mogelijkheid al biedt, of door een mengeling van niveaus aan te bieden. 30% van de docenten 

biedt echter geen verdieping of ondersteuning aan, terwijl het belang hiervan in een schakelklas 

duidelijk wordt onderstreept door bijvoorbeeld de mentor: 

‘Ik probeer aan het begin van het jaar meer te werken aan het simpele leerwerk, en later 
meer aan inzicht. Differentiëren op niveau is in de Schakelklas echt belangrijk om alle 
leerlingen tot hun recht te laten komen.’ 
 

Deze bewering wordt ondersteund door het SLO (Michels, 2006) die benadrukt dat het vooral in 
gemengde havo/vwo klassen van groot belang is om te differentiëren. 

 
40% van de docenten geeft aan dat zij een duidelijk niveau verschil ervaren, de overige 60% vindt 

het verschil erg meevallen of vergelijkbaar met reguliere klassen.  Opvallend is dat ondanks deze 

verschillen geen van de docenten aangeeft extra tijd nodig te hebben of genoodzaakt is extra 

materialen te ontwikkelen om deze verschillen op te vangen.  
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Wat ook opvalt, is dat er een aantal docenten opmerkingen maken over de motivatie van de 

leerlingen uit de schakelklas: 

‘dat ze allemaal erg leergierig zijn. Een groot verschil tussen de andere leeftijdsgenootjes die 
al wel op havo of vwo zitten.’ 
 

‘motivatie begin schooljaar is erg hoog. Laatste periode stukken lager.’ 
 
Het zou kunnen dat de leerlingen die geplaatst zijn in de schakelklas, zeker in het begin van het jaar, 
een grotere drang voelen om zich te bewijzen. Zij moeten immers laten zien dat zij een hoger niveau 
aankunnen om het jaar erop door te kunnen stromen naar het vwo. 
Verder valt op dat het niveau van de leerlingen ook per jaar erg verschilt, uit de opmerkingen kwam 

duidelijk naar voren dat de klas van vorig jaar een erg hoog niveau had. 

‘Ik heb vorig jaar aan 2S lesgegeven. De meeste leerlingen uit die klas zijn naar het vwo 
gegaan.’ 
 

‘de schakel klas van vorig jaar was een bijzonder goede klas, uiteindelijk gingen veel 
leerlingen naar het vwo.’ 
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Conclusie en discussie 
 

De gevonden literatuur lijkt het bestaan van de schakelklas te rechtvaardigen. Hoewel er geen 

onomstotelijke conclusies getrokken kunnen worden, lijkt het erop dat een latere selectie, zeker op 

een havo/vwo niveau, gunstig kan zijn voor het verdere schoolverloop. 

De cijfers laten daarnaast zien dat doorstroom van de leerlingen uit de schakelklas zeker niet 

negatief beïnvloedt is. Daarnaast blijkt dat er meer leerlingen opstromen vanuit de havo naar het 

vwo en dus uiteindelijk een hoger niveau behalen. 

Uit de enquête blijkt duidelijk dat het overgrote van de docenten op een havo/vwo niveau lesgeeft 

(respectievelijk 75% en 83% in schooljaar 2011/2012 en 2012/2013) en ook lesmethoden gebruikt op 

dit niveau. Daarnaast houdt de meerderheid van hen (70%) al rekening met de niveauverschillen 

door te differentiëren door op een actieve manier leerlingen te ondersteunen en uit te dagen of 

door gebruik te maken van de mogelijkheden die de lesmethode of het vak bieden. Gezien het 

belang van differentiatie in de schakelklas is het echter belangrijk dat dit aantal nog hoger wordt, 

hier zou de school nog aandacht aan kunnen besteden. 

Hoewel een deel van de docenten (40%) een groot niveauverschil ervaart, geeft geen van docenten 

aan extra tijd nodig te hebben of extra moeite te moeten steken in de schakelklas. Dit kan dus ook 

niet als argument tegen de schakelklas worden aangevoerd. 

Al met al lijkt er geen reden te zijn om de schakelklas niet te blijven hanteren op het 

Bonifatiuscollege, de resultaten van de leerlingen zijn niet slecht en uit de enquêtes blijkt dat het de 

docenten ook geen extra tijd of moeite kost om deze klas te onderwijzen. Onze suggestie is dan ook 

om de schakelklas in zijn huidige vorm te behouden. 

Er zijn echter wel kanttekeningen te plaatsen bij ons onderzoek. Omdat het in de vergelijkingen 

slechts één schakelklas betrof, zij het over drie jaren, is de groepsgrootte en daarmee de 

betrouwbaarheid minimaal. Door op zoek te gaan naar vergelijkbare initiatieven op andere scholen 

óf het aantal jaren waarvan gegevens bekend zijn te vergroten kan de betrouwbaarheid in een 

volgend onderzoek verbeterd worden. 

Daarnaast was de respons op de enquête minder hoog dan gehoopt. Dit had eventueel verbeterd 

kunnen worden door een, voor docenten, minder druk tijdstip in het jaar te kiezen, of deze nog 

vaker te helpen herinneren aan de enquête. Het is ons dan ook duidelijk geworden dat een 

soortgelijk onderzoek gemakkelijker uit te voeren is tijdens de actieve stageperioden, in plaats van 

erna.  

Wel kan opgemerkt worden dat de docenten die niet gereageerd hebben voornamelijk vakken gaven 

als drama/tekenen/muziek. Bij deze vakken wordt vaak geen methode gebruikt en zullen de 

verschillen in niveau in dit leerjaar minimaal zijn. Door de kleine steekproef is echter de 

betrouwbaarheid van dit gedeelte van ons onderzoek niet heel groot. Voor een vervolgonderzoek 

kan het dus interessant zijn om dit onderzoek uit te breiden naar meerdere scholen, of meerdere 

jaren. 
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Omdat er geen contactgegevens beschikbaar waren van voormalige schakelklasleerlingen, hebben 

we helaas niet kunnen kijken naar de invloed van de schakelklas op de aansluiting van de leerlingen 

in de reguliere derde klas. Er zou dus nog een vervolgonderzoek gedaan kunnen worden naar de 

aansluiting van de schakelklas op de reguliere derde klassen. Ervaren de leerlingen verschillen in 

niveau of aansluiting bij de groep doordat zij langer in een heterogene groep hebben gezeten? 

Ook kan het interessant zijn om een blik te werpen op de motivatie van de leerlingen in de 

schakelklas. Uit de opmerking van de docenten lijkt naar voren te komen dat de motivatie binnen 

deze groep wel eens hoger zou kunnen zijn dan die van de reguliere klassen. Het zou interessant zijn 

om te bekijken of de druk die op de leerlingen ligt om zich te bewijzen zich ook daadwerkelijk uit in 

een betere werkhouding en misschien ook wel in een groter vertrouwen van de leerlingen zelf in het 

niveau dat deze aankan.  

Daarnaast kon geconcludeerd worden dat nog niet alle docenten van de schakelklas differentiatie 

toepassen in hun lessen. Omdat zowel in de literatuur als in de enquêtes naar voren is gekomen dat 

dit van groot belang is in de schakelklas, liggen daar ook nog opties voor verder onderzoek. Hierbij 

kan gekeken worden naar het belang van differentiatie, de invloed hiervan op de leerlingen en de 

verschillende manieren waarop gedifferentieerd kan worden. Als de rol hiervan inderdaad zo groot 

is, kan gekeken worden naar manieren om het aantal leraren dat dit in hun lessen toepast te 

vergroten. 

Suggesties voor de praktijk 
De schakelklas is zeker een gerechtvaardigde toevoeging aan de reguliere brugklas. Wel is het 

belangrijk om aandacht te besteden aan de rol van differentiatie in een dergelijke klas. Differentiatie 

is heel belangrijk, maar wordt in ieder geval in dit praktijkvoorbeeld nog niet altijd toegepast. De 

school zou hier meer aandacht aan kunnen besteden en docenten richtlijnen en tips kunnen geven 

die het toepassen van differentiatie in de lessen makkelijker maken. Hierbij kan worden gedacht aan 

het maken van extra materialen, oefenopgaven of extra of diepgaandere uitleg .  Als de school de 

docenten hier op een goede manier in begeleid hoeft dit geen of nauwelijks extra werkdruk met zich 

mee te brengen. 
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