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Inleiding

'Van 3 naar 4, een één-tweetje', dat is de titel van het PraktijkGericht Onderzoek (PGO) dat ik de 

afgelopen maanden heb uitgevoerd. Van 3 naar 4 duidt op de overgang van 3 naar 4 VWO. Het één-

tweetje is eigenlijk de uitkomst van mijn onderzoek. Het is namelijk zo dat de overgang van de 

onderbouw naar de bovenbouw vaak moeizaam verloopt: leerlingen halen ineens veel lagere cijfers, 

doubleren of stromen af. Niet alleen in de literatuur kwam ik dit tegen, maar ik zag het ook op De 

Passie Utrecht, de school waar ik werk als docent Frans, gebeuren. Dat moet toch anders kunnen?

Omdat ik benieuwd was naar het waarom van deze problemen, maar meer nog naar oplossingen, 

heb ik het tot onderwerp van mijn PGO gemaakt. Ik heb rond de tafel gezeten met leerlingen, 

collega-docenten en managers om de oorzaken van de problemen boven water te krijgen, zodat wij 

samen konden zoeken naar oplossingen voor deze problemen. Het uiteindelijke doel was het kunnen 

doen van aanbevelingen aan de docenten en managers van De Passie Utrecht, zodat de overgang 

van 3 naar 4 VWO goed verloopt en de leerlingen in 4 VWO met goed resultaat het jaar 

doorkomen.

In het eerste deel van het onderzoek staan we vooral stil bij de problemen en de oorzaken ervan. In 

deel twee is te lezen welke oplossingen er voor deze problemen zouden kunnen zijn. De 

oplossingen heb ik in het derde en laatste deel vertaald naar een handvol aanbevelingen die 

praktisch en probleemoplossend zijn voor de leerlingen van De Passie.

Bij het aanmelden bij het IVLOS om de opleiding tot docent te gaan volgen, moest ik mijn 

motivatie aangeven: jonge mensen helpen. Deze motivatie is er nog steeds en wordt zichtbaar in dit 

onderzoek. Als docent wil ik mijn leerlingen over de hobbels in hun schoolleven helpen; de 

overstap van 3 naar 4 VWO is zo'n hobbel. Ik hoop van harte dat mijn aanbevelingen in goede aarde 

vallen en worden opgepakt door de betrokkenen, zodat de hobbel vanaf volgend jaar iets kleiner is 

en gemakkelijker genomen kan worden!

Tot slot wil ik alle leerlingen en collega's die tijd voor mij vrijgemaakt hebben en open en eerlijk 

mijn vragen hebben beantwoord, hartelijk bedanken. Zo ook Margriet Groothuis die mij heeft 

begeleid bij het helder op papier zetten van mijn bevindingen. Dank!



I De overstap van 3 naar 4; van onderbouw naar bovenbouw

1: De problematiek & de oorzaken

Waar veel middelbare scholen tegen aanlopen en waar ook De Passie in Utrecht last van heeft, is dat 

leerlingen in het eerste jaar van de bovenbouw ineens veel lager scoren dan het jaar ervoor. Dit 

blijkt uit een onderzoek van collega's die de gemiddelde cijfers van de huidige VWO 4-leerlingen 

hebben vergeleken met hun gemiddelde cijfers van vorig jaar.1 De gevolgen hiervan zijn dat een 

aantal leerlingen moet afstromen naar de HAVO of dat zij het jaar moeten overdoen.

Volgens Evert Wind, coördinator van leerjaar 3 en 4 VWO, is het lager scoren van leerlingen in 

VWO 4 niet een negatieve bijwerking van de invoering van de Tweede Fase, maar speelt dit 

probleem al sinds jaar en dag in onderwijsland.

Hoe kan het dat de resultaten van leerlingen in 4 VWO over het algemeen lager zijn dan het jaar 

ervoor? 'De aanleg is er, maar het ontbreekt hen aan inzet,' is wellicht te simpel gesteld.

Onderzoekers van Stichting leerplanontwikkeling (SLO) hebben in 2003 een onderzoek afgerond 

naar de aansluiting van leerjaar 3 h/v en de Tweede Fase. Hun conclusies, waar docenten en 

schoolleiders zich overigens goed in kunnen vinden, zijn dat 'de hele basisvorming, inclusief het 

derde leerjaar, wordt getypeerd als nogal vrijblijvend voor de havo- en vwo-leerlingen'2 en dat de 

Tweede Fase de leerlingen vervolgens 'overrompelt.'3 Dit gevoel van overrompeld worden, heeft te 

maken met de verschillen die er zijn tussen 3 h/v en de Tweede Fase, tussen onderbouw en 

bovenbouw. De verschillen zijn dusdanig groot dat men kan spreken van aansluitingsproblematiek.

Een korte samenvatting van de verschillen die de onderzoekers van SLO in hun rapport noemen:

1. leerlingen typeren de Tweede Fase als 'veel en moeilijk'. De inhoud van een vak wordt 

abstracter en de hoeveelheid stof die leerlingen moeten leren voor een toets neemt flink toe 

in de bovenbouw.

2. Daarbij ontbreekt het de leerlingen aan discipline en komen ze in de problemen, die ze wel 

zien aankomen, maar die ze niet bijtijds het hoofd weten te bieden.

3. Verder blijkt uit het SLO-rapport dat docenten inconsequent met studiewijzers omgaan; als 

de docent de studiewijzer al niet serieus neemt, is het voor leerlingen des te moeilijker er 

1 Zie bijlage
2 De Boer, M., Goris, M. & Noordink, H. (2003). Van 3 naar 4. Een nadere beschouwing van de aansluiting tussen  

leerjaar 3 h/v en tweede fase. Enschede: Stichting leerplanontwikkeling (SLO) p. 9, 16
3 Idem, p. 11



wel serieus mee om te gaan.

De verschillen tussen onder- en bovenbouw zijn duidelijk, maar of deze ook werkelijk de oorzaak is 

van de problematiek, is de vraag. Docenten in de bovenbouw en schoolleiders wijten de problemen 

in de bovenbouw aan de slechte determinatie in de onderbouw en de slechte aansluiting tussen jaar 

3 en 4. De cijfers die een leerling in de onderbouw haalt, blijken geen goede indicatie te zijn voor 

wat een leerling in de tweede fase aankan. De niveauselectie – die gedurende de basisvorming 

plaats zou moeten vinden – vindt feitelijk in de bovenbouw, in het vierde leerjaar, plaats. Dit is een 

lastig punt, omdat het de schoolleiding vaak ontbreekt aan goede hulpmiddelen bij het determineren 

en veel leerlingen krijgen in een complexe situatie het voordeel van de twijfel.4

Naast de vrijblijvendheid van de onderbouw, verwijten bovenbouwdocenten hun collega's in de 

onderbouw een te slappe houding. Onderbouwdocenten weten niet wat er in de bovenbouw van 

leerlingen verwacht wordt en bovenbouwdocenten verwachten op hun beurt te veel van leerlingen 

op het moment dat ze in 4 VWO komen, zoals inzicht, discipline, zelfstandigheid, algemeen 

ontwikkeld zijn, beheersing van allerlei studievaardigheden, begrip van moeilijke leerstof en tot slot 

motivatie5. Kortom, een compleet andere werkwijze, waar de leerling in de onderbouw, die door 

Juliette Vermaas in haar artikel in MESO magazine 'een verlengde van de basisschool' wordt 

genoemd, niet voldoende op voorbereid is.6

Soms ligt het niet aan de docenten, maar aan de methode. Zowel in de onderbouw als in de 

bovenbouw wordt de methode nauwgezet gevolgd; als deze methodes niet op elkaar aansluiten, kan 

een te grote overgang in de benadering van leerstof tot problemen leiden. Veel tijd en ruimte voor 

docenten om hier op in te spelen is er niet, omdat in de volle Programma's van Toetsing en 

Afsluiting (PTA's) en studiewijzers al vastligt wat er dat jaar allemaal moet gebeuren.7

In het rapport van de SLO worden bovenbouwdocenten meer vakgericht dan leerlinggericht 

genoemd, waardoor de leerlingbegeleiding en signalering van problemen wel eens tekortschieten.

Ook de brochure Tweede ronde tweede fase. Ideeën over een andere havo  meldt dat leerlingen 

tegen de hoeveelheid en de moeilijkheidsgraad van de stof in de bovenbouw op lopen en dat 

bovenbouwdocenten hun collega's in de onderbouw beschuldigen van een slechte voorbereiding op 

de zwaarte en aanpak van de tweede fase. Toch is er volgens de auteurs geen sprake van een 

'vierdeklasprobleem' of 'aansluitingsproblematiek', maar is het eigenlijke probleem de passiviteit 

4 Idem, p. 16
5 Idem, p. 17
6    Vermaas, J. (2010). Beter inspelen op havo-leerlingen. In MESO magazine. Alphen a/d Rijn: Kluwer bv p. 4

7 De Boer, M., Goris, M. & Noordink, H. (2003). Van 3 naar 4. Een nadere beschouwing van de aansluiting tussen  
leerjaar 3 h/v en tweede fase. Enschede: Stichting leerplanontwikkeling (SLO) p. 18



van de leerling.8

Huub Nelis en Yvonne van Sark, specialisten in jongerencommunicatie en als zodanig auteurs van 

het populaire boek Puberbrein binnenstebuiten, zien de oorzaak van de problemen meer in het brein 

van pubers. In de puberteit zijn de hersenen nog volop 'in de groei'. Tot het vijfentwintigste 

levensjaar ontwikkelen zij zich van achter naar voren. Als laatste is de frontaalkwab aan de beurt; 

het hersendeel dat een rol speelt in complexe processen als plannen, vooruitkijken, ordenen en 

anticiperen.9 Jongeren in de leeftijd van veertien tot zestien jaar denken wel na over hun keuzes, 

maar kunnen dat door een nog niet ontwikkelde frontaalkwab niet op een rationele manier. 

Bovendien kunnen zij de gevolgen van hun keuzes niet inschatten. Dat jongeren de zelfstandigheid 

die in de Tweede Fase van hen gevraagd wordt, aankunnen, noemen de auteurs dan ook een 'mythe'.

8 Lindeman, H., Nierop, D. & Spijkerboer, L. (2005). Tweede ronde tweede fase. Ideeën over een andere havo. Utrecht: 

APS (proefversie van Ideeën over een andere havo-bovenbouw uit 2006) p. 6

9 Nelis, H. & Van Sark, Y. (2009). Puberbrein binnenstebuiten. Wat beweegt jongeren van 10 tot 25 jaar? 

Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers p. 31



2: Wat vinden de leerlingen?

De onderzoekers van de bovengenoemde studies hebben de aansluiting van 3 h/v en de Tweede 

Fase bekeken en zijn tot een aantal problemen, oorzaken en conclusies gekomen. Omdat mijn 

onderzoek zich expliciet richt op de overgang van 3 naar 4 VWO op De Passie in Utrecht, heb ik 

dieptegesprekken met leerlingen uit 4 VWO gevoerd om de problemen waar juist zij tegen aanlopen 

in kaart te brengen.

De leerlingen die ik heb uitgenodigd voor deze gesprekken heb ik geselecteerd op basis van hun 

resultaten en hun profielkeuze om een zo gemêleerd mogelijk gezelschap te spreken. Een aantal van 

hen blinkt uit in vrijwel alle vakken, dit was vorig jaar in 3 VWO al zo en nu in 4 VWO nog steeds. 

Een aantal van hen hoort bij de 'middenmoot' en een aantal moet er flink aan trekken om 

voldoendes te halen; het zal er nog om spannen of zij de eindstreep van 4 VWO halen.

Nadat ik kort het onderwerp van mijn onderzoek heb uitgelegd, heb ik geprobeerd zoveel mogelijk 

open vragen te stellen en de leerlingen zelf zoveel mogelijk te laten vertellen. Het eerste deel van de 

gesprekken over de problemen en oorzaken zijn hier per vraag uitgewerkt; het tweede deel gaat 

over de oplossingen die de leerlingen aandragen. Dat zal verderop te lezen zijn.

I Vinden jullie dat er verschillen zijn tussen klas 3 en klas 4? Zo ja, wat zijn dan deze verschillen?

De leerlingen zijn unaniem van mening dat er grote verschillen zijn tussen klas 3 en 4. De docenten 

zijn veel formeler, zij vragen niet meer naar feiten, maar naar inzicht; de hoeveelheid en inhoud van 

werk en studiestof is toegenomen, er zijn voor elk vak handelingsdelen en praktische opdrachten 

bijgekomen, terwijl er minder contacturen zijn. Ook de contacten met medeleerlingen zijn anders 

geworden, omdat er met clusters in plaats van met klassen gewerkt wordt. Doordat er meer geleerd 

moet worden voor de toetsweken is het werk minder gespreid; het rapportcijfer wordt door een 

kleinere hoeveelheid cijfers bepaald; er zijn nieuwe vakken bijgekomen; er wordt veel meer 

zelfstandigheid verwacht; er moet zelf gepland worden; in de onderbouw hoefde er niet tot 

nauwelijks gewerkt te worden.

II Jullie geven aan dat er verschillen zijn tussen klas 3 en 4; leveren deze verschillen problemen op  

voor jullie of jullie cijfers? Zo ja, wat voor problemen zijn dat?

Op een enkeling na hebben alle leerlingen een lager gemiddelde dan het voorgaande jaar.10 Deels 

heeft dit te maken met de zelfstandigheid die van leerlingen wordt verwacht, maar die de leerlingen 

aangeven nog niet te hebben. De leerlingen geven aan dat zij het moeilijk vinden een planning te 

10 Zie bijlage



maken en als er al een planning gemaakt is, vinden zij het moeilijk zich daar aan te houden. 

Sommige leerlingen maken nooit hun huiswerk, want 'er wordt toch niet gecontroleerd of je iets 

gedaan hebt' of 'de docent vindt dat dat onze eigen verantwoordelijkheid is'. Een aantal leerlingen 

zeggen dat zij, doordat zij in de onderbouw niets hebben hoeven doen, niet goed weten hoe zij hun 

huiswerk moeten aanpakken. Er is in de onderbouw wel ruimte gemaakt voor lessen 

studievaardigheid, maar doordat zij deze vaardigheden pas in de bovenbouw nodig hebben, zijn ze 

vergeten of niet gewend de vaardigheden toe te passen. De combinatie van een slechte of 

ontbrekende planning en het niet weten toe te passen van studievaardigheden, levert de leerlingen 

problemen op vooral rond de toetsweken, waarin voor elk vak een grote hoeveelheid studiestof 

moet worden geleerd en getoetst wordt. Een aantal leerlingen geeft toe dat zij door de 'onzinnige 

opdrachten' niet gemotiveerd zijn iets te doen voor school. Zij zeggen dat zij voor elk vak opnieuw 

dezelfde soort opdrachten moeten maken en vinden dit niet efficiënt. Juist de leerlingen die dit 

vertellen, hebben veel activiteiten buiten school.

In het volgende hoofdstuk is het tweede deel van het interview met leerlingen opgenomen dat over 

oplossingen gaat.



3: Wat vinden de docenten?

Op De Passie Utrecht werkt de meerderheid van de docenten in de onderbouw of in de bovenbouw, 

maar slechts een klein percentage werkt in de onder- en bovenbouw. Binnen de bovenbouwgroep 

wordt onderscheid gemaakt tussen de sector VMBO, HAVO en VWO. De onderbouwgroep en de 

drie bovenbouwgroepen worden alle aangestuurd door een eigen sectorleider en doordat de groepen 

in eigen sectorkamers werken en lunchen, is er ook fysiek een scheiding tussen de groepen, hetgeen 

de kloof tussen onderbouw- en bovenbouwdocenten, die Evert Wind hierboven noemde, niet minder 

groot maakt.

Eens per jaar komen alle docenten van de vier Passie-vestigingen in Nederland bij elkaar en dit jaar 

was er de mogelijkheid om binnen je eigen sectie te praten over de aansluiting van de onderbouw 

op de bovenbouw. Collega's gingen met elkaar in gesprek over het niveau van de leerling: 

onderbouwdocenten als toeleverend systeem, zoals ze in Tweede ronde tweede fase genoemd 

worden11, vertelden hoe zij de leerlingen denken af te leveren in de bovenbouw en 

bovenbouwdocenten als ontvangend systeem, vertelden hoe de situatie in werkelijkheid is en hoe zij 

de leerlingen het liefst aangeleverd krijgen. Het zou een vruchtbare middag geweest kunnen zijn, 

ware het niet dat er bij veel docenten weerstand was om zich opnieuw te buigen over dit 'aloude' 

probleem van de aansluiting: 'opnieuw op papier zetten wat wij willen, opnieuw collega's op ons 

dak krijgen, opnieuw moeten wij ons weer aanpassen,' is slechts een greep uit de reacties: 'Het 

krakende ontvangende systeem richt de beschuldigende vinger op het toeleverende systeem.'12 Dat 

er problemen zijn rond de aansluiting ontkennen de meeste docenten, of het nu om collega's in de 

onderbouw of bovenbouw gaat, en schoolleiders niet. Waardoor de problemen ontstaan en vooral 

wie zich moet inspannen om de problematiek aan te pakken, daarover zijn de meningen verdeeld.

In elk geval is er die middag gesproken over de gebruikte methodes in onder- en bovenbouw, over 

het gedrag en de motivatie van leerlingen en over de voorbereiding van onderbouwleerlingen op de 

Tweede Fase. Een concreet plan is er nog niet uit voortgekomen; wellicht dat deze studie helpt een 

stap in de goede richting te zetten.

11Lindeman, H., Nierop, D. & Spijkerboer, L. (2005). Tweede ronde tweede fase. Ideeën over een andere havo. Utrecht: 

APS (proefversie van Ideeën over een andere havo-bovenbouw uit 2006) p. 7
12 Idem, p. 7



4: Wat vinden de managers?

Peter de Haan – coördinator onderbouw

Voordat ik met de leerlingen rond de tafel ben gaan zitten, heb ik eind januari, de oriëntatiefase van 

mijn onderzoek, een gesprek gehad met Peter de Haan, coördinator van de onderbouw van De 

Passie en docent studievaardigheden.

Op De Passie worden in brugklas 1 en 2 studielessen gegeven. Wat in de lessen aan de orde komt, 

varieert van hoe vul je je agenda in, tot hoe ontwikkel je je als mens. Volgens Peter de Haan ligt de 

oorzaak van de over het algemeen slechter worden van de resultaten in VWO 4 niet aan een gebrek 

aan studievaardigheden, maar aan de fase van het leven en de daarbij behorende ongemakken. Op 

zijn aanraden ben ik het puberbrein ingedoken met het boek van Huub Nelis en Yvonne van Sark, 

waaruit ik hierboven geciteerd heb.

Op basis van zijn eigen ervaringen en de wetenschappelijke onderbouwing vanuit het onderzoek 

naar het puberbrein, wil Peter de Haan proberen de 'grenzeloze generatie' – zoals de jeugd van 

tegenwoordig wel getypeerd wordt – op school meer structuur bieden en de leerlingen meer dan nu 

het geval is, aan de hand meenemen naar het eindexamen toe. Doceren is doseren en dat gebeurt bij 

voorkeur volgens het 'lsd-model': leidend, sturend, dienend.

Daarnaast mist Peter de Haan het enthousiasme waarmee leerlingen in de brugklas binnenkomen, 

bij bovenbouwleerlingen. Hij wil graag een manier bedenken om dit te behouden. Ook de auteurs 

van Tweede ronde tweede fase hebben het over het veranderende enthousiasme van leerlingen en 

pleiten voor een samenwerking tussen onderbouw- en bovenbouwdocenten 'om het elan waarmee 

de leerlingen de brugklas binnenkomen en (deels) verloren hebben, terug te winnen.'13

Evert Wind – coördinator 3 en 4 VWO

Het onderwerp van dit Praktijkgericht Onderzoek sluit precies aan bij het aandachtsgebied van 

Evert Wind, mijn collega die verantwoordelijk is voor alle organisatorische en inhoudelijke taken 

rond 3 en 4 VWO. Hij is al vanaf de oprichting van De Passie Utrecht werkzaam als docent 

natuurkunde, later als roostermaker en sinds vorig jaar is daar ook nog de functie van coördinator 3 

en 4 VWO aan toegevoegd.

Evert Wind beaamt dat ook De Passie Utrecht een probleem heeft met de overgang van 3 naar 4 

VWO. In de eerste weken van het nieuwe schooljaar worden de cijfers slechter, wil een aantal 

leerlingen toch nog een ander profiel kiezen en een aantal wil nog naar 4 HAVO. Daarnaast is het al 

13Lindeman, H., Nierop, D. & Spijkerboer, L. (2005). Tweede ronde tweede fase. Ideeën over een andere havo. Utrecht: 

APS (proefversie van Ideeën over een andere havo-bovenbouw uit 2006) p. 6



jaren zo dat er vanuit VWO 3 leerlingen naar HAVO 4 afstromen en dat vindt hij vreemd. Hij denkt 

dat de oorzaak ervan ligt in een foutieve determinatie van leerlingen in de onderbouw.

In de eerste schoolgids van De Passie Utrecht, ruim tien jaar geleden, stond een prachtig – Evert 

Wind noemt het zelfs 'idealistisch' – plan voor het schoolbeleid en de determinatie van leerlingen, 

opgebouwd volgens de leerdoelen van Benjamin Bloom's taxonomie.14 Ondanks deze mooie ideeën 

wordt op De Passie Utrecht inmiddels lesgegeven uit 'gewone' lesboeken en worden er 'gewone' 

toetsen gegeven, die zeker in de onderbouw uitsluitend gericht zijn op reproductie. Pas in de 

bovenbouw worden er in de toets vragen gesteld van een ander niveau, die een andere manier van 

denken eisen en die met voldoende inzicht beantwoord moeten kunnen worden.

De overgangsnormen van tien jaar geleden gingen over positieve punten en zijn inmiddels tabellen 

waarin gerekend wordt met tekortpunten. Bovendien is er geen verschil meer tussen de 

overgangsnormen en de determinatietabellen. De huidige bespreekmarges noemt Evert Wind 

suggestief.

Evert Wind ervaart dat voor de middenbouw op veel scholen, ook op De Passie Utrecht, geen 

aandacht is; men spreekt over de onderbouw en de bovenbouw, terwijl de middenbouw buiten beeld 

blijft, zelfs niet lijkt te bestaan. Op de een of andere manier is er op De Passie een kloof tussen 

onderbouw- en bovenbouwdocenten ontstaan die gedicht moet worden.

Bart van der Bijl – coördinator bovenbouw VWO

Hoewel er altijd al sprake is geweest van problemen rond de overgang van onder- naar bovenbouw, 

vindt Bart van der Bijl, coördinator van de bovenbouw en docent economie en maatschappijleer, dat 

deze moeilijkheden vooral groter geworden zijn met de invoering van de basisvorming. De 

basisvorming, gebaseerd op het programma van de oude MAVO is voor VMBO basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg-leerlingen een probleem, omdat het te moeilijk is en voor de HAVO- 

en VWO-leerlingen, omdat het te makkelijk is. Zo zijn we weer aanbeland bij het punt dat de 

onderbouw te vrijblijvend is.

Het cijfer van leerlingen in de onderbouw zou een voorspellende waarde moeten hebben over wat 

zij in de bovenbouw aankunnen, maar omdat de focus bij onderbouwtoetsen op kennis en heel 

concrete toepassing van deze kennis ligt en niet op inzicht, komen leerlingen op een niet bij hen 

passend niveau terecht. Bart van der Bijl vindt dan ook dat de oorzaak van aansluitingsproblematiek 

ligt in het gebrek aan inzicht van leerlingen. De toetsen in de onderbouw zouden daarom niet alleen 

moeten bestaan uit kennis- en toepassingsvragen, maar ook voor een deel uit inzichtsvragen. Door 
14 Bloom's taxonomie: Woolfolk, A. et al. (2008). Psychology in Education. Harlow, England: Pearson Education 

Limited p. 578-581



deze onderdelen apart te beoordelen, kunnen leerlingen beter gedetermineerd worden. Vervolgens 

moeten leerlingen in 3 VWO steeds meer inzichtsvragen in hun toets krijgen, om een opbouw naar 

het vierde leerjaar te maken.

Bart heeft het woord 'kloof' niet gebruikt voor de afstand die er tussen onderbouw- en 

bovenbouwdocenten is, maar hij zou het liefst zien dat er in beide sectoren een uitwisseling van 

docenten is. Er vindt weliswaar uitwisseling plaats, niet systematisch, maar omdat het pure 

noodzaak is. De topdocenten van school zouden de derde en vierde klassen van het VWO voor hun 

rekening moeten nemen, want daar zijn zij wat hem betreft het hardst nodig. De weerstand onder 

sommige collega's als er gewerkt kan worden aan een betere aansluiting, is volgens hem vooral 

angst om de methode los te laten.

Tot slot bespreken wij de houding van leerlingen ten opzichte van het werk, die ronduit passief te 

noemen is. Leerlingen vragen zich voortdurend af waarom ze iets zouden doen en wat het voor hen 

oplevert. Voor een school als De Passie Utrecht vindt hij het bijbels wereldbeeld beter passen: wat 

kan ik doen om de ander iets te kunnen geven? Van passiviteit naar passie.



5: Samenvatting & conclusies deel I

Om goed te weten waar er precies oplossingen voor nodig zijn, zetten we nog kort op een rijtje wat 

de problematiek is, wat de oorzaken zijn die door de literatuur genoemd worden en wat de oorzaken 

van de problemen op De Passie Utrecht zijn.

Het probleem op De Passie is dat in 4 VWO leerlingen ineens veel lager scoren dan zij in de jaren 

ervoor deden. Sommige leerlingen schrikken daar van en willen in de eerste paar weken van het 

nieuwe jaar toch een ander profiel kiezen of willen liever naar de HAVO afstromen. Anderen 

stromen aan het einde van het schooljaar af naar HAVO 4 of doubleren.

De oorzaken van dit soort problemen zijn de verschillen tussen onderbouw en bovenbouw. Deze 

verschillen kunnen liggen op het gebied van studiestof: de hoeveelheid, inhoud en benadering van 

de te leren stof is ingewikkelder in de bovenbouw. Op De Passie speelt dit ook zeker een rol. Een 

van de geïnterviewde leerlingen zei dat zij de eerste paar weken van de Tweede Fase 'shocking' 

vond. Zeker omdat door de vrijblijvendheid van de onderbouw leerlingen vaak niet hebben 'leren 

leren.'

Pubers ontbreekt het aan discipline en zelfstandigheid om te plannen en zich aan het werk te zetten, 

doordat hun hersenen nog lang niet volgroeid zijn, zeker niet het deel van de hersenen dat het 

plannen en vooruitdenken regelt. De leerlingen die ik heb gesproken hebben vrijwel allemaal 

moeite met plannen en zich aan de planning houden. Dat de opdrachten die zij krijgen 'saai', 

'onzinnig' en 'niet efficiënt' gevonden worden en dus vaak niet gemaakt worden, komt toch in de 

buurt van de conclusie van Tweede ronde tweede fase: passiviteit door gebrek aan motivatie.

Methodes die niet aansluiten bij de overgang van onderbouw naar bovenbouw kunnen zorgen voor 

een informatiekloof die niet te dichten is, omdat het docenten aan tijd en ruimte ontbreekt in het 

strakke PTA: een bekend fenomeen binnen de secties Moderne Vreemde Talen van De Passie 

Utrecht.

Niveauselectie op basis van behaalde cijfers vindt niet of niet juist plaats. Overgangsnormen en 

determinatietabellen zijn voor zowel de onderbouw als de bovenbouw aan revisie toe, gezien de 

grote hoeveelheid afstromers en doublanten op De Passie.

Een collega sprak van een kloof tussen onderbouw en bovenbouw: onderbouwdocenten weten niet 



wat er van leerlingen in de bovenbouw verwacht wordt en kunnen daar dus niet naar toe werken. De 

leerlingen die ik heb gesproken missen een goede voorbereiding op de bovenbouw.

Dat bovenbouwdocenten meer vakgericht dan leerlinggericht zijn en dat daardoor de begeleiding 

van leerlingen in de bovenbouw tekortschiet, speelt gelukkig niet echt op De Passie Utrecht, dankzij 

een dagelijks contactmoment van de mentor met alle leerlingen. De geïnterviewde leerlingen gaven 

aan dat hun mentor goed benaderbaar is en dat er regelmatig gesprekken plaatsvinden tussen hen en 

de mentor.

Ondanks dat we afsluiten met een positief punt over goede leerlingbegeleiding zijn er genoeg 

oorzaken die aangepakt kunnen worden: het is nu tijd om in oplossingen te denken.



II Het één-tweetje

1: De oplossingen

Tijdens de gesprekken met leerlingen en collega's over de problematiek en de oorzaken, kwamen als 

vanzelf ook ideeën voor oplossingen. Eerst het vervolg van het interview met de VWO 4-leerlingen, 

en vervolgens zijn de docenten en leidinggevenden aan het woord.

(vervolg interview met leerlingen)

III Jullie hebben tot nu toe gesproken over de problemen waar jullie tegen aanlopen; wie zouden 

jullie kunnen helpen?

Een aantal leerlingen praat thuis veel over school en hoe zij het beste hun schoolwerk kunnen 

aanpakken. Een aantal praat thuis juist helemaal niet over school, maar voert liever met de mentor 

gesprekken over schoolgerelateerde problemen. Een enkele leerling heeft succesvolle 

huiswerkbegeleiding (gehad); soms op school in de vorm van een blokrooster15 en soms bij een 

huiswerkinstituut.

IV Zijn er volgens jullie veranderingen nodig? Wat zouden oplossingen kunnen zijn voor jullie  

problemen?

Alle leerlingen vinden dat er veranderingen nodig zijn en willen met elkaar denken over wat nu 

praktische oplossingen zouden zijn. De meerderheid wil dat zij in het derde leerjaar al worden 

voorbereid op de bovenbouw. De voorbereiding zou moeten bestaan uit gesprekken met leerlingen 

uit de bovenbouw, omdat de leerlingen zich in de huidige situatie geen inschatting hadden kunnen 

maken hoe het werken er in de bovenbouw uit zou zien. Daarnaast zouden er gaandeweg het derde 

jaar in plaats van talloze vooraf aangekondigde kleine overhoringen al meer langere toetsen over 

een grotere hoeveelheid stof moeten worden afgenomen, zodat er een opbouw is naar de toetsweken 

in de Tweede Fase. Pas dan hebben lessen studievaardigheden zin.

Andere leerlingen vragen om meer structuur, op verschillende vlakken. Een aantal wil dat het 

rooster zodanig wordt aangepast tot een soort blokrooster, zodat alle dagen er hetzelfde uitzien en 

het huiswerk op school gemaakt kan worden. Een ander wil juist eerder naar huis kunnen, omdat 

thuis betere voorzieningen zijn om te werken. Er wordt ook om meer structuur gevraagd in de 

lessen: altijd een planner voor het vak of aan het begin van een periode16 een map met planners voor 

15 Een blokrooster is een rooster waarbij de leerling van maandag tot en met vrijdag zich het eerste uur op school moet 
melden en zich pas na het achtste of negende lesuur kan afmelden. In de vrije uren wordt de leerling in de 
studieruimte verwacht, waar docenten toezicht houden en de leerling op weg kunnen helpen bij vragen over het 
huiswerk.

16 Op De Passie wordt gewerkt in drie periodes; de eerste periode start in augustus en loopt tot de Kerstvakantie; de 



alle vakken. (Het mag duidelijk zijn dat dit gevraagd wordt door de leerlingen die wel huiswerk 

maken)

Tot slot wil een aantal dat de hoeveelheid en opzet van de handelingsdelen en praktische opdrachten 

van de diverse vakken wordt aangepast. Zo zouden een aantal handelingsdelen van de exacte 

vakken kunnen worden samengevoegd en literatuurprojecten van de talen vakoverstijgend kunnen 

worden gemaakt of op z'n minst beter gespreid over het schooljaar. Hiervoor zou er veel meer 

overleg tussen de verschillende docenten moeten zijn van de bovenbouw en wat de voorbereiding 

op de bovenbouw betreft is overleg tussen onderbouw- en bovenbouwdocenten wenselijk.

V Op school werken we met overgangsnormen; geven jouw cijfers een goed beeld van wat jij kunt  

en van jouw denkvermogen?

Op dit punt zijn de meningen verdeeld: de een zegt dat het een goed beeld geeft en de ander vindt 

dit absoluut niet. Uiteindelijk komen beide partijen tot het plan dat het het beste zou zijn de cijfers 

te combineren met inzicht en inzet om tot een goed advies te komen qua niveaubepaling en 

overgang.

In een aantal gesprekken met doublanten en afstromers bleek dat de school rekening houdt met de 

oorzaak van de slechte resultaten in het komen tot een besluit of een leerling moet doubleren of 

afstromen. Een leerling die met hard werken – de inzet – slechte resultaten haalt, omdat de stof te 

abstract is, heeft baat bij afstromen. Terwijl een leerling die wel inzicht heeft, maar door andere 

factoren, zoals bijvoorbeeld faalangst, slecht scoort, met een cursus faalangsttraining soms beter het 

jaar kan overdoen. Hoewel alle geïnterviewde doublanten en afstromers hun oude klas missen, 

geven zij stuk voor stuk aan zich goed te voelen bij de beslissing te doubleren ofwel af te stromen.

Van de leerlingen gaan we naar de docenten en leidinggevenden. Peter de Haan wil dat elke docent 

het boek over het puberbrein leest en de ideeën over de hersenontwikkeling bij jongeren meeneemt 

in de ontwerpen van lessen en de manieren van lesgeven. Daarnaast pleit hij voor meer overleg 

tussen verschillende vakgroepen over toetsen – niet één toets voor 2 havo en 2 VWO, maar voor 

elke klas een toets op niveau – en over leerlijnen, met als doel als een team de leerlingen uit te 

dagen, te motiveren en 'mee te nemen'.

Evert Wind sluit zich aan bij Peter als het gaat om communicatie: er moet meer met elkaar gepraat 

worden. Docenten in de onderbouw moeten weten wat er in de bovenbouw van leerlingen wordt 

verwacht, zodat zij in de onderbouw valide toetsen kunnen afnemen en de leerlingen betere 

tweede periode loopt van januari tot de meivakantie; de weken vanaf de meivakantie tot de zomervakantie zijn de 
derde periode.



adviezen kunnen meegeven qua niveau in de bovenbouw. Daarvoor moeten de leidinggevenden de 

overgangsnormen van de tweede naar de derde klas eens goed onder de loep nemen en deze niet 

hetzelfde te laten zijn als determinatietabellen, zodat de docenten goede handvatten hebben voor 

hun adviezen.

Ook Bart wil dat er in de onderbouw goed naar toetsen en toetsing gekeken wordt. Hij vult het 

specifieker in door te sturen op een driedeling in toetsen, te weten kennis, toepassing en inzicht. 

Door deze invulling zouden toetsen een beter voorspellende waarde hebben van wat het passende 

niveau van leerlingen is.

Verder wil hij aansturen op een meer systematische uitwisseling van onderbouw- en 

bovenbouwdocenten en wat hem betreft staan de topdocenten voortaan in de middenbouw. 

Topdocenten die de passiviteit van leerlingen weten om te buigen naar passie.



2: Samenvatting en conclusies deel II

Voordat we naar de concrete aanbevelingen voor De Passie Utrecht gaan, kijken we nog een laatste 

maal naar de oplossingen die de betrokkenen zelf hebben aangedragen voor hun school, hetzij als 

leerling, hetzij als docent/leidinggevende.

Om niet in herhaling te vallen, heb ik gekozen voor een andere manier voor het zichtbaar maken 

van de oplossingen en waar die zouden moeten (komen te) liggen.

ALGEMEEN – PASSIE-BREED

Meer en betere communicatie tussen onder- en bovenbouwdocenten

Overleg over leerlijnen, toetsen en overgangsnormen

Systematische uitwisseling van docenten naar onder- en bovenbouw

Motivatie vergroten

Docenten informeren over puberbrein

KLAS 1 & 2 VWO 3 VWO 4

Toetsen op niveau, met 

voorspellende waarde

Toetsen die voorbereiden op de 

bovenbouw

Werken met planners

Goede determinatie van 

leerlingen naar klas 3

Studievaardigheden aanleren Handelingsdelen en praktische 

opdrachten die zinvol zijn en 

vakoverstijgend

Vrijblijvendheid aanpakken Gesprekken met 

bovenbouwleerlingen

Vanuit hier kunnen we verder kijken naar de doelstelling van dit onderzoek, namelijk kijken naar 

welke oplossingen haalbaar zijn binnen De Passie Utrecht om de overgang van 3 naar 4 VWO te 

verbeteren en ervoor te zorgen dat leerlingen in 4 VWO beter het jaar doorkomen.



III De aanbevelingen voor De Passie Utrecht

De aanbevelingen die ik wil doen aan De Passie Utrecht heb ik zoals bij de samenvatting en 

conclusies hierboven in vieren gesplitst; eerst gaan we na wat er Passie-breed in het algemeen moet 

veranderen om een beter leerklimaat op school te bewerkstelligen, dat ten goede komt aan de 

overstap van 3 naar 4 VWO. Daarna zoomen we in op de klassen zelf: in de onderbouwklassen 

bekijken we wat goed zou zijn om de leerlingen voor te bereiden op de bovenbouw en ook voor 4 

VWO zijn er een aantal verbeterpunten, die tot een beter resultaat zouden kunnen leiden.

1: Waarom juist deze aanbevelingen?

De reden waarom ik juist voor deze oplossingen gekozen heb en niet voor andere, is dat zowel 

leerlingen als docenten en leidinggevenden deze oplossingen zelf hebben aangedragen. Dit versterkt 

mijns inziens het draagvlak om zich ook werkelijk in te zetten voor deze oplossingen: het vraagt 

namelijk wat van de leerlingen qua inzet, van de docenten qua wil om anders naar leerlingen, 

toetsen en opdrachten te kijken en van leidinggevenden die de docenten moeten aansturen en zorgen 

voor goede overgangsnormen en determinatie.

2: Algemeen, Passie-breed

Communicatie

Het is niet voor niets dat communicatie bovenaan staat; alles valt of staat bij een goede 

communicatie. Alle sectorleiders pleiten voor meer en betere communicatie als het gaat om 

leerlijnen, toetsen en overgangsnormen. De leerlijnen beginnen niet pas in de derde of vierde klas, 

maar lopen vanaf de brugklas in drie varianten door naar het eindexamen VMBO, HAVO en VWO. 

Over de leerlijnen moeten afspraken gemaakt worden binnen de secties, met concrete leerdoelen: 

wat moet een leerling kunnen aan het begin van het jaar en wat moet hij kunnen aan het einde van 

het jaar. Door hier afspraken over te maken kan er in elk leerjaar op een passend niveau getoetst 

worden.

Het uitwisselen van toetsen binnen de sectie is ook een goede manier om te kijken of er hiaten zijn 

of overlap is, waar aan gewerkt kan worden. De toetsen bevatten bij voorkeur zowel kennis- en 

toepassingsvragen als inzichtsvragen, zodat de toetsen een goed beeld geven waardoor de leerling 

een voldoende gescoord heeft en wat een passend niveau is in de bovenbouw. De overgangsnormen 

worden door het afnemen van valide toetsen opnieuw betekenisvol; ook al werkt men nog met 

tekortpunten in plaats van positieve punten.

Communicatie is ook de enige manier om de kloof tussen onderbouw en bovenbouw, die sommige 



collega's ervaren, te dichten. De weerstand van sommige collega-docenten tegen veranderingen of 

juist herhaling, moet verdwijnen, zodat sectormanagers, senior-docenten en sectievoorzitters hier 

een leidende rol in kunnen nemen.

Systematische uitwisseling van docenten

Op dit moment werkt de meerderheid van de docenten op De Passie Utrecht of in de onderbouw of 

in de bovenbouw. Als ze in beide afdelingen werken, is dat uit nood en niet omdat er een systeem 

achter zit. Wanneer docenten systematisch zowel in onder- als bovenbouw werken, weten zij beter 

hoe het er aan toegaat in de betreffende sector en zien zij heel praktisch hoe de leerlijnen lopen en 

hoe er het beste getoetst kan worden. Het is niet altijd praktisch haalbaar, maar een begin zou zijn 

de bovenbouwdocenten in de derde en vierde klas te laten lesgeven. Zo ligt de overgang van 3 naar 

4 VWO in handen van één en dezelfde docent en kan hij de overgang geleidelijk laten verlopen.

Motivatie vergroten

Zowel docenten als leidinggevenden spraken over het enthousiasme van de leerlingen waarmee zij 

binnenkomen op De Passie en beide groepen spraken ook over het verdwijnen ervan door de jaren 

heen, terwijl enthousiasme van groot belang is om effectief les te geven.

Onze collega Daniëlle Stoop heeft voor het IVLOS net een studie naar motivatie afgerond en enkele 

tips gegeven om leerlingen enthousiast en gemotiveerd te krijgen en te houden: zo doen docenten er 

goed aan zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke interesse en leefwereld van de leerlingen 

en het nut en relevantie van hun vak en de stof te laten zien. Als een leerling de mogelijkheid tot 

kiezen heeft, vergroot dit de motivatie. Het allerbelangrijkste is nog wel het enthousiasme van de 

docent zelf: wees enthousiast, geïnspireerd, positief en optimistisch naar je leerlingen toe.

Het boek over het puberbrein spreekt over de uitgebalanceerde cocktail van allerlei hormonen die 

maken dat je zin in het leven hebt en je wilt inzetten, samen met anderen, om bepaalde doelen na te 

streven. Deze hormonen komen vrij als iemand je accepteert, persoonlijk waardeert en zich in jou 

interesseert: dat moet dus de taal op onze school zijn!

Puberbrein

Dat alle docenten het boek over het puberbrein moeten lezen, is het ideaal, maar het is een begin om 

een korte samenvatting van het boek te verspreiden. Jongeren zijn uit zichzelf niet aan het 

zelfstandig leren toe, omdat hun frontaalkwab – dat deel van de hersenen dat zich daar mee 

bezighoudt – nog niet volledig ontwikkeld is. Daardoor hebben zij behoefte aan stevige, strenge, 

maar rechtvaardige docenten die hen door heel praktische instructies op weg helpen en hen zo 

begeleiden naar zelfstandigheid.



3: Klas 1 & 2

Toetsen

Al eerder zijn de toetsen ter sprake gekomen: door in de onderbouw te zorgen voor goede toetsen – 

goed betekent passend bij het niveau, valide en met een voorspellende waarde doordat er kennis-, 

toepassings- en inzichtsvragen worden gesteld – kan de docent een betere inschatting maken van het 

niveau van de leerling. Een toets voor een VWO-brugklas is niet opeens een HAVO-toets als je 

minder streng rekent; de vragen moeten worden aangepast of anders gesteld, wil het een valide 

HAVO-toets worden.

Determinatie

Het is belangrijk dat in de eerste twee leerjaren kan worden vastgesteld welk niveau een leerling 

heeft. Door een juiste manier van toetsen zal het gemiddelde cijfer een goede indicatie geven van 

wat een leerling qua aanleg in zich heeft. Als de gemiddelden naast een correct determinatiemodel 

gelegd worden, kan elke leerling in klas 3 op een passend niveau beginnen met de voorbereiding op 

de bovenbouw.

Van belang is dus zowel de overgangsnormen als de determinatietabellen eens goed te bekijken, 

zodat leerlingen gegrond bevorderd kunnen worden.

Vrijblijvendheid aanpakken

Niet alleen de literatuur spreekt over de vrijblijvendheid van de onderbouw, het is ook de ervaring 

van Passie-leerlingen. De uitspraak 'in de onderbouw hoefde ik nooit iets te doen,' heb ik van 

meerdere leerlingen gehoord tijdens de interviews en dat waren echt niet alleen de meest 

intelligente leerlingen met de hoogste cijfers.

Blijkbaar is de onderbouw 'te makkelijk', terwijl het van groot belang is dat leerlingen in de 

onderbouw al leren leren en leren werken op het juiste niveau. Docenten moeten verdieping kunnen 

aanbrengen in hun lessen en duidelijk aangeven wat er van de leerlingen verwacht wordt. Tel daar 

de tips om de motivatie te vergroten bij op en de vrijblijvendheid wordt minder groot.

4: VWO 3

Toetsen die voorbereiden op de bovenbouw

De leerlingen willen graag voorbereid worden op de bovenbouw. Een manier om dat te doen is in 3 

VWO geleidelijk aan toetsen te geven die lijken op bovenbouwtoetsen. Dit zijn toetsen die over het 



algemeen gaan over een grotere hoeveelheid stof en dus ook qua omvang groter zijn en die daardoor 

ook zwaarder meetellen voor het rapportcijfer. Daarnaast is het aantal kennis- en toepassingsvragen 

kleiner ten opzichte van het aantal inzichtsvragen.

Door leerlingen gaandeweg het derde leerjaar toetsen te geven over een combinatie van een eerder 

behandeld en een nieuw hoofdstuk, leren zij om te gaan met het leren van een grotere hoeveelheid 

toetsstof. De verhoudingen van het type vragen kunnen in de loop van het jaar ook veranderd 

worden, zodat er een geleidelijke overgang is.

Studievaardigheden

Tot op dit moment wordt er aandacht aan studievaardigheden in de studielessen in klas 1 en 2 

besteed, terwijl een groot deel van deze vaardigheden pas in de bovenbouw worden toegepast.

Wanneer het derde leerjaar gebruikt wordt als voorbereiding op de bovenbouw, is dat ook het jaar 

om te werken aan studievaardigheden. De toetsen worden in de tweede helft van het jaar zwaarder 

en gaan over meer stof: 'hoe leer ik dan zoveel woordjes?' De teksten bij Nederlands worden langer 

en moeilijker: 'Hoe kan ik dit het beste aanpakken?'

Het aanleren van studievaardigheden zal niet voor elke leerling noodzaak zijn. Wellicht is het een 

idee studielessen optioneel aan te bieden en voor leerlingen verplicht te stellen wanneer hun cijfers 

erom vragen.

Gesprekken met bovenbouwleerlingen

Het organiseren van gesprekken met leerlingen uit VWO 4 voor derdeklassers is een manier om hen 

te laten kennismaken met het werken in de bovenbouw. Het zal ook zeker nuttig zijn in de 

voorbereiding op de profielkeuze, omdat de meeste VWO 3-leerlingen geen beeld hebben bij de 

profielen die zij kunnen kiezen en welke vakken daarbij horen. Door de voorlichting voor een deel 

in handen van vierdejaars te geven, komt de praktijk voor hen een stuk dichterbij.

5: VWO 4

Planners

Een planner geeft houvast, voor de docent en voor de leerling. Het biedt kansen om leerlingen 

geleidelijk aan zelfstandigheid aan te leren. Met een planner kan de snellere leerling verder zonder 

tussenkomst van de docent en de langzamere leerling weet wat hij nog moet doen.

Veel leerlingen vinden het fijn dat zij aan het begin van een periode de planner krijgen, zodat zij 

weten wat er van hen verwacht wordt. Dan is het extra vervelend dat docenten na verloop van tijd 

van de planners afwijken of ze helemaal niet meer gebruiken.



Planners met 'gaten' die door leerlingen zelf kunnen worden ingevuld, geven de docent wat speling 

en leren de leerlingen na te denken over de besteding van hun lessen en huiswerk. Zij kunnen 

namelijk op door de docent aangewezen tijdstippen – de gaten – in overleg met de docent, zelf 

bepalen waar zij aan willen werken en worden zo medeverantwoordelijk voor hun ontwikkeling en 

groei naar zelfstandigheid.

Handelingsdelen en praktische opdrachten

Handelingsdelen die nauwelijks worden bekeken door docenten 'omdat het toch maar 

handelingsdelen zijn' en praktische opdrachten waarbij ze voor alle talen weer een boek over de 

oorlog en het surrealisme moeten analyseren, worden als enorm frustrerend en demotiverend 

ervaren. Zoals ter sprake is gekomen bij het deel over motivatie, is een opdracht zinvol en 

motiverend als die interessant en relevant is, past bij de belevingswereld van de leerling en een 

duidelijk doel heeft.

Docenten zouden dus tijd moeten besteden aan bijvoorbeeld vakoverstijgende en eventueel 

schoolbrede opdrachten en projecten, waarbij de sectorleiders in de gaten moeten houden hoe het 

met de hoeveelheid van de opdrachten gesteld is in de drie periodes van het schooljaar.

6: Tot slot

Alle veranderingen kosten tijd en moeite, zo ook wanneer men deze aanbevelingen door zou 

voeren. Toch ben ik er van overtuigd dat het deze tijd en moeite meer dan waard is, omdat ik er 

zeker van ben dat deze aanbevelingen de resultaten van de leerlingen en de school ten goede 

komen. Niets is beter voor een leerling dan dat hij op het bij hem passende niveau met goed 

resultaat de eindstreep, het eindexamen, kan halen. Dat is toch waar je het als docent voor doet!



Conclusie

Nu het onderzoek ten einde is, is het goed de balans op te maken en nog kort door te nemen wat het 

onderzoek duidelijk heeft gemaakt.

Het probleem is dat leerlingen in 4 VWO lagere cijfers dan de voorgaande jaren halen, doubleren of 

na verloop van tijd afstromen naar HAVO. De oorzaken heb ik samen met collega-docenten, 

managers en leerlingen zelf kunnen achterhalen en liggen vooral ik de grote verschillen tussen 

onderbouw en bovenbouw. Leerlingen voelen zich overrompeld door de andere aanpak van 

bovenbouwdocenten en voelen zich niet voorbereid.

Samen hebben we naar oplossingen gezocht en die gevonden in een voorbereiding in de onderbouw 

op de bovenbouw door onder andere de vrijblijvendheid van de onderbouw aan te pakken, de 

determinatietabellen eens goed onder de loep te nemen en door gaandeweg de toetsen aan te passen 

aan de bovenbouw. In de bovenbouw moeten de handelingsdelen en praktische opdrachten zinvoller 

en motiverender gemaakt worden en wordt het werken met planners aangeraden.

Deze oplossingen heb ik vertaald naar praktische en goed toepasbare aanbevelingen, die, naar ik 

hoop, zullen worden opgepakt door mijn collega's. Het kost tijd en moeite, maar het kan grote 

veranderingen teweegbrengen voor de leerlingen.

Ik zou graag over een jaar of drie nog eens op De Passie terugkijken en opnieuw het gesprek 

aangaan met leerlingen uit VWO 4. Als ze mij dan vreemd aankijken als ik over mogelijke 

overgangsproblematiek begin, kan ik echt zeggen dat het onderzoek goed is verlopen en mijn doel 

bereikt!

Wijk bij Duurstede, mei 2010
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Bijlagen

i Onderzoeksplan voor het praktijkgericht onderzoek

Onderzoeksplan voor het praktijkgericht onderzoek van Anke Talina van der Weij

1. Voorlopige titel van het onderzoek: Van 3 naar 4, een één-tweetje!

2. Onderzoeker: Anke Talina van der Weij

3. Probleemstelling: de overgang van onderbouw naar bovenbouw VWO/Tweede Fase 

verloopt moeizaam. Leerlingen in VWO 4 halen vaak slechtere cijfers dan in de onderbouw, 

doubleren of stromen af naar HAVO 4. Leerlingen zeggen dat dat komt doordat er zoveel 

van hen gevraagd wordt (zelfstandigheid en toegenomen hoeveelheid studiestof); docenten 

zeggen dat hun collega’s in de onderbouw leerlingen niet voorbereiden op de bovenbouw; 

de coördinator van 3 en 4 VWO denkt dat het verstandig is de overgangsnormen en de 

determinering onder de loep te nemen.

Doel: met mijn onderzoek hoop ik aanbevelingen te kunnen doen voor de docenten en het 

management van De Passie die voor een goede overgang van 3 naar 4 VWO zorgen en die 

zorgen dat leerlingen in 4 VWO met goed resultaat het jaar doorkomen.

Onderzoeksvraag: welke aanbevelingen kan ik doen aan docenten en het management van 

De Passie die ervoor zorgen dat de overgang van 3 naar 4 VWO verbetert en leerlingen in 4 

VWO met betere resultaten het jaar doorkomen?

4. Relevantie: praktijkrelevantie: scholen hebben al jaren te kampen met uitval van leerlingen 

(slechte resultaten, doubleren, afstromen) van leerlingen in de vierde klas. 

Contextrelevantie: ook De Passie heeft hier mee te maken. Collega's zijn op zoek naar 

oplossingen. Met mijn onderzoek hoop ik bij te dragen aan een oplossing, in het belang van 

de leerlingen, de docenten en het management.

5. Theoretisch kader:

a) ‘Aansluiting klas 3 naar 4 van HAVO en VWO’: de auteurs hebben dit probleem onderzocht 

op hun stagescholen en wellicht oplossingen die ook op De Passie zouden kunnen bijdragen 

aan een betere overstap van onderbouw naar bovenbouw en daarmee een succesvoller jaar 

voor de leerlingen in VWO 4.

b) ‘Van 3 naar 4. Een nadere beschouwing van de aansluiting tussen leerjaar 3 h/v en tweede 

fase’: dit is het bekende SLO-rapport uit 2002/2003 dat voor het eerst de problematiek onder 

woorden brengt door interviews met leerlingen, docenten en schoolleiders.

c) ‘Tweede ronde tweede fase’: een praktisch stuk met concrete oplossingen; de hele 

bovenbouw van de HAVO gaat op de schop. Een aantal van de ideeën die de auteurs 



aandragen zijn zeker ook toepasbaar voor het VWO.

d) ‘Puberbrein binnenstebuiten. Wat beweegt jongeren van 10 tot 25 jaar?’: in dit boek leggen 

de auteurs uit dat jongeren niet goed vooruit kunnen denken en zelfstandig kunnen plannen 

en werken zoals juist in de tweede fase van hen wordt verwacht, omdat hun prefrontale 

cortex nog niet volgroeid en voldoende ontwikkeld is. Daarom kijk ik in mijn onderzoek 

niet naar welke aanpassingen leerlingen zouden moeten doen, maar zoek ik naar 

aanbevelingen die nuttig voor de docenten en management zouden zijn om het onderwijs in 

de bovenbouw passend bij de leeftijd en de vermogens van leerlingen uit 4 VWO te 

houden/te maken.

6. Definities van te onderzoeken variabelen:

a) de verschillende problemen die de overstap kunnen bemoeilijken

b) onderbouwdocenten en bovenbouwdocenten

c) overgangsnormen

d) determinering

7. Onderzoeksdomein:

a) leerlingen uit VWO 4 (ook doublanten)

b) leerlingen die vorig jaar afgestroomd zijn naar HAVO 4

c) beleidsplan aangaande overgangsnormen en determinering

d) verschil in werkwijze onderbouwdocenten en bovenbouwdocenten

8. Deelvragen:

a) tegen welke problemen lopen de leerlingen op, volgens de leerlingen zelf, volgens docenten en 

volgens het management?

b) wat zijn de oorzaken van de problemen volgens leerlingen, docenten en management?

c) wat wordt er tot nu toe gedaan om deze problemen op te lossen en door wie?

d) hoe zouden deze problemen voorkomen kunnen worden, volgens leerlingen, docenten en 

management? Welke maatregelen en/of aanpassingen zijn nodig?

9. Onderzoeksmethode:

a) literatuurstudie over wat er al bekend/geschreven is over dit onderwerp; zie ook 'theoretisch 

kader'

b) gesprekken met Evert Wind, coördinator 3 en 4 VWO

c) gesprekken met Bart van der Bijl, sectormanager VWO

d) gesprekken met Peter de Haan, sectormanager onderbouw

e) gesprekken met mentoren van VWO 4

f) dieptegesprekken in interview-vorm met een groep leerlingen uit 4 VWO, leerlingen met goede 

en slechte cijfers



10. Benodigde instrumenten: een leidraad voor een groepsinterview met leerlingen

11. Methode van dataverwerking:

a) literatuurstudie van de bronnen 'theoretisch kader'

b) diverse gesprekken en de verwerking van deze gesprekken

c) bevindingen rapporteren en aan de hand daarvan anderen oplossingen laten bedenken

d) voorstellen doen aan coördinator 3 en 4 VWO; aanbevelingen

e) voorstel schrijven voor De Passie, gericht op een soepeler overgang voor leerlingen van 

onderbouw naar bovenbouw/Tweede Fase

12. Tijd- en faseringsschema:

• februari: oriëntatiefase; lezen van literatuur

• maart: onderzoeksplan formuleren; gesprekken voeren met collega's; lezen van literatuur; 

leidraad schrijven voor interviews met leerlingen

• april: start maken met interviews met leerlingen; verwerken van literatuur en gesprekken

• mei: voorstellen presenteren aan coördinator van 3 en 4 VWO; eventuele aanpassingen 

maken

• juni: presentatie PGO in de maatwerkgroep op 7 juni 2010; afronding van het onderzoek
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ii Leidraad voor interviews

Leidraad voor interviews met leerlingen uit VWO 4

Ik heb een aantal leerlingen persoonlijk uitgenodigd deel te nemen aan een interview over de 

overgang van 3 naar 4 VWO in het kader van mijn onderzoek voor het IVLOS.

De leerlingen die ik heb benaderd, heb ik geselecteerd op basis van hun profiel en hun cijfers; een 

aantal van hen halen net als vorig jaar goede resultaten, een aantal van hen halen minder goede 

resultaten dan vorig jaar en een aantal halen onvoldoendes. Sommige leerlingen heb ik in mijn 

mentor- of Franse klas, maar ook een heel aantal volgen geen Frans en maken deel uit van de andere 

VWO 4 mentorklas.

Aan het begin heb ik kort mijn onderzoek uitgelegd, zonder dat ik op mogelijke uitkomsten wees. 

Dus niet: 'veel leerlingen ervaren problemen in de 4e klas omdat de hoeveelheid stof voor een toets 

toeneemt.' Maar: 'hebben jullie problemen ervaren bij de overstap van de 3e naar de 4e klas?'

Na een voorzet hoopte ik vooral veel te kunnen luisteren en de leerlingen vooral te laten vertellen; 

dit is gelukt en heeft heel spannende conclusies opgeleverd. Hieronder zijn de vragen te vinden die 

ik als leidraad heb gebruikt voor het interview.

I Vinden jullie dat er verschillen zijn tussen klas 3 en klas 4? Zo ja, wat zijn dan deze verschillen?

II Jullie geven aan dat er verschillen zijn tussen klas 3 en 4; leveren deze verschillen problemen op 

voor jullie of jullie cijfers? Zo ja, wat voor problemen zijn dat?

III Jullie hebben tot nu toe gesproken over de problemen waar jullie tegen aanlopen; wie zouden 

jullie kunnen helpen?

IV Zijn er volgens jullie veranderingen nodig? Wat zouden oplossingen kunnen zijn voor jullie 

problemen?

V Op school werken we met overgangsnormen; geven jouw cijfers een goed beeld van wat jij kunt 

en van jouw denkvermogen?

Aanvullende vragen voor doublanten:



I Waar liep jij vorig jaar precies op vast?

II Gaat het dit jaar beter/anders?

III Waardoor gaat het dit jaar beter/anders?

IV Vind jij doubleren beter dan afstromen naar de HAVO?

V Waarom vind jij doubleren beter/slechter dan afstromen naar de HAVO?

Aanvullende vragen voor afstromers:

I Voel je je beter op je plek op de HAVO?

II Hoe komt het dat je je beter/slechter op je plek voelt op de HAVO?



iii Cijferlijsten van gemiddelden VWO 3 en 4 van huidige VWO 4 leerlingen

A4e 2009-2010
Leerling Profiel ne en duits frans ak gs M&O ec gd ma wi A/B/C wi D na sk bio anw ckv d&d mu lo

klas 4 2e rapp Arjan Blauwendraad NG 7,1 5,6 5,1 8,1 4,4 4,8 5,5 6,7 7,6
klas 3 3e rapp 6,8 6,6 6,4 4,4 7,8 7,5 7,4 6,3 7,6 8,1
klas 4 Micha Brandsma NT 5,5 6,5 6,4 6,2 5,9 7,6 5,7 5,6 4,4 6,7 7,6
klas 3 6,3 5,7 6,5 5,3 6,3 6,7 6,7 6,3 7,5 6,2
klas 4 Steven Daniels NG 6,2 - -
klas 3 6,6 6,9 7,1 6,5 7,0 6,9 7,2 5,4 6,1 7,3
klas 4 Daan van Drunen EM 6,5 4,4 7,3 6,4 6,4 8,2 6,8 6,5 6,7
klas 3 7,2 5,7 6,6 7,1 6,7 6,8 7,8 6,0 6,5 6,4
klas 4 Brian Fink-Jensen NG 6,7 6,5 5,9 6,2 5,8 5,0 6,4 5,7 5,3 5,9 6,2
klas 3 7,2 6,8 6,7 5,1 6,4 6,8 6,5 5,4 6,3 7,2
klas 4 Erwin Hardeveld NT 6,6 6,7 6,6 7,5 7,8 8,3 8,1 9,5 8,3 9,1
klas 3 7,8 6,3 7,5 6,9 6,9 6,8 7,1 8,8 8,7 9,0
klas 4 Jurriën Helsdingen EM 7,6 7,2 6,5 6,8 7,0 5,2 7,2 4,3 7,1 7,7
klas 3 6,8 8,2 7,2 6,8 6,4 6,9 6,4 5,8 5,3 6,6
klas 4 Koen Hobelman NT 6,1 6,9 6,9 7,2 7,6 8,3 5,8 6,6 6,4 4,5
klas 3 6,5 6,1 5,5 5,9 6,3 5,6 7,0 9,2 7,4 6,1
klas 4 Janine Hogendoorn CM 7,6 5,7 7,9 6,6 7,9 7,9 6,5 7,0 5,2
klas 3 7,8 6,4 7,5 6,6 6,8 6,8 8,5 5,7 6,8 6,7
klas 4 Bas van Hoogstraten NT 6,5 7,0 5,4 6,7 8,0 6,0 7,2 7,6 7,3 4,2
klas 3 7,5 6,1 6,5 6,6 6,5 6,7 7,0 6,8 7,2 7,7
klas 4 Corine van Hoven CM 7,4 7,2 7,5 8,0 7,3 7,1 8,5 6,6 7,2 6,8
klas 3 7,8 6,5 8,2 8,3 7,0 7,6 7,7 6,4 6,8 7,1
klas 4 Robbert-Jan de jager NT 6,5 6,0 5,7 7,8 6,8 5,3 7,6 7,1 7,5 8,4
klas 3 6,4 6,3 5,4 5,0 6,1 5,5 6,3 6,8 7,7 7,4
klas 4 Mattanja Kalle NT 8,2 9,2 8,3 8,8 9,0 7,5 8,1 6,4 8,4 8,4 9,8
klas 3 8,9 8,8 8,5 8,9 7,9 7,9 9,1 8,9 8,0 8,1
klas 4 Daniëlle Kruger NT 7,4 6,4 6,1 6,9 7,0 6,1 6,7 6,6 7,2 7,0 5,4
klas 3 7,7 5,9 6,9 5,5 6,3 6,2 6,8 7,9 7,5 6,8
klas 4 Aron Kuisch EM 6,0 8,4 7,0 6,8 6,1 7,1 8,1 5,5 7,6
klas 3 7,4 7,3 7,9 8,3 6,2 6,7 7,3 6,5 5,9 6,5
klas 4 Paul Oevermans EM 6,5 5,6 6,1 6,7 6,2 6,6 7,8 6,2 6,7 7,5
klas 3 6,7 5,6 6,4 5,4 7,0 6,7 8,4 6,5 7,0 6,3
klas 4 Adriaan Pleijsier NT 7,2 7,2 7,3 7,9 7,5 7,8 7,8 6,9 7,7 7,9 8,1
klas 3 7,6 6,9 7,1 5,8 7,0 6,7 7,4 8,2 8,4 7,7
klas 4 Daan Ravesloot NG 5,3 5,4 5,6 5,6 7,4 4,7 5,5 5,4 6,1 6,9
klas 3 6,9 7,1 6,2 4,5 6,1 7,0 8,1 6,3 6,2 6,4
klas 4 Salomé Schiltkamp CM 6,4 5,9 5,9 4,8 5,3 7,5 4,7 6,4 6,2
klas 3 7,1 6,5 6,3 5,3 6,0 6,9 6,4 6,0 5,0 5,4
klas 4 Len Spek NT 8,2 8,8 9,3 8,7 9,0 8,9 8,2 9,2 8,6 8,6
klas 3 8,4 8,8 8,5 9,4 8,2 8,2 8,8 9,5 8,7 8,5
klas 4 Rivka van der Velde EM 7,3 7,1 8,3 8,6 7,8 7,3 7,3 8,6 7,6 7,7 7,8
klas 3 7,9 8,6 8,3 9,0 7,4 7,4 8,2 7,1 6,7 7,6
klas 4 Martine Verhoef EM 6,9 8,8 7,3 7,4 7,3 6,6 7,9 7,1 5,3
klas 3 7,8 8,3 7,7 6,9 7,0 7,6 7,4 5,8 6,4
klas 4 Freek van Vuuren NG 5,7 5,3 5,4 6,0 6,2 5,6 5,2 5,1 6,0 5,0
klas 3 7,3 6,2 6,1 5,3 6,0 6,7 7,0 7,0 6,9 7,0
klas 4 Nienke Wagenaar NG 7,0 6,2 7,3 6,9 8,0 6,3 5,0 6,6 6,7 6,9
klas 3 7,3 6,4 7,6 7,7 6,9 6,7 7,6 7,8 7,7 7,3
klas 4 Martijn van Winssen EM 4,4 6,1 3,9 5,4 5,3 4,5 5,2 4,3 5,2 6,5
klas 3 6,4 5,9 5,9 4,9 5,9 7,2 6,5 5,5 6,1 7,3
klas 4 Renske de Zeeuw EM 7,8 6,6 8,5 7,2 6,6 6,7 7,9 7,4 6,7 8,5
klas 3 7,5 7,2 7,6 6,8 6,3 6,5 8,4 7,1 6,8 7,2


