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Werksessie	  3:	  Open	  of	  gesloten	  toegangspoorten?	  
Sessieleiders	  zijn	  Thom	  de	  Graaf	  (Stichting	  van	  het	  Onderwijs	  en	  voorzitter	  Vereniging	  
Hogescholen)	  en	  Jan	  Boersma	  (Stichting	  van	  het	  Onderwijs	  en	  bestuurder	  FNV	  Overheid).	  

Het	  thema	  
Tegelijkertijd	  met	  de	  trend	  naar	  meer	  maatwerk	  in	  het	  onderwijs	  zien	  we	  dat	  het	  onderwijs	  
steeds	  selectiever	  wordt.	  Onder	  andere	  door	  de	  wijze	  van	  bekostiging	  op	  basis	  van	  
studierendement	  bouwen	  onderwijsinstellingen	  zekerheden	  in.	  Zij	  letten	  scherp	  op	  het	  
niveau	  van	  de	  instromende	  leerlingen	  en	  studenten	  die	  steeds	  meer	  variatie	  in	  bagage	  
hebben	  en	  stellen	  vaker	  aanvullende	  eisen,	  zoals	  het	  doen	  van	  toelatingsexamen.	  Daardoor	  
kunnen	  meer	  leerlingen	  en	  studenten	  op	  de	  plek	  terecht	  komen	  die	  bij	  hen	  past.	  Maar	  het	  
zorgt	  er	  ook	  voor	  dat	  voor	  anderen	  ‘de	  deur’	  gesloten	  blijft.	  Het	  wordt	  daarmee	  voor	  
leerlingen	  en	  studenten	  steeds	  moeilijker	  om	  een	  andere	  weg	  in	  te	  slaan.	  Hoe	  toegankelijk	  is	  
het	  onderwijs	  voor	  alle	  groepen	  in	  de	  maatschappij?	  Staan	  kansen	  van	  leerlingen	  en	  
studenten	  centraal	  of	  creëren	  we	  een	  steeds	  selectiever	  systeem?	  

	  

Vooral	  de	  aansluiting	  verbeteren	  
De	  deelnemers	  aan	  deze	  sessie	  nemen	  waar	  dat	  de	  eisen	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  
afgestudeerden	  zijn	  gestegen	  en	  verder	  omhoog	  zullen	  gaan.	  Aan	  het	  einde	  van	  de	  
onderwijsketen	  leidt	  dat	  gemakkelijk	  tot	  problemen	  als	  een	  hoge	  uitval,	  dalende	  
rendementen	  en	  oplopende	  studieduren.	  Vrijwel	  allemaal	  vinden	  zij	  dat	  de	  aansluiting	  
tussen	  onderwijssoorten	  beter	  kan.	  Nu	  zit	  er	  een	  discrepantie	  tussen	  het	  gewenste	  en	  
werkelijke	  afleverniveau	  van	  leerlingen	  en	  studenten	  bij	  overgangen.	  Scholen	  en	  
onderwijsinstellingen	  moeten	  daarom	  méér	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  gaan	  over	  onder	  andere	  
de	  gehanteerde	  methodes	  en	  de	  vakinhoud	  van	  lessen.	  De	  samenwerking	  bespreken	  is	  
belangrijk	  op	  bestuurlijk	  niveau,	  maar	  vooral	  ook	  tussen	  docenten	  die	  vorm	  en	  inhoud	  aan	  
het	  onderwijs	  geven.	  Denk	  aan	  docenten	  in	  het	  mbo,	  hbo	  en	  wo	  die	  regelmatig	  contact	  
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hebben	  met	  hun	  collega’s	  in	  het	  vo.	  Ook	  de	  doorlopende	  lijn	  van	  loopbaanoriëntatie	  en	  
loopbaanbegeleiding	  noemen	  de	  deelnemers	  als	  belangrijk.	  Zij	  zijn	  enthousiast	  over	  het	  
ontwikkelen	  van	  gecombineerde	  programma’s	  die	  verder	  gaan	  dan	  schakeljaren,	  en	  waarbij	  
je	  onderdelen	  van	  de	  ene	  opleiding	  combineert	  met	  die	  van	  de	  andere.	  Deze	  verbinding	  
tussen	  onderwijssectoren	  kan	  bijvoorbeeld	  de	  doorstroom	  tussen	  mbo	  en	  hbo	  verbeteren.	  
En	  het	  zorgt	  bijvoorbeeld	  voor	  een	  betere	  voorbereiding	  op	  de	  universiteit,	  wanneer	  vwo-‐
leerlingen	  al	  	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs	  academische	  vaardigheden	  zouden	  kunnen	  volgen.	  	  

Selectiemethoden	  minder	  nodig	  
Als	  de	  aansluiting	  tussen	  scholen	  en	  opleidingen	  goed	  verloopt,	  dan	  zijn	  selectiemethoden	  
nauwelijks	  nodig.	  Een	  diploma	  zou	  dan	  automatisch	  toegang	  tot	  het	  vervolgonderwijs	  
moeten	  geven.	  Accepteer	  daarbij	  wel	  dat	  sommige	  leerlingen	  en	  studenten	  niet	  alles	  in	  één	  
keer	  halen.	  Nu	  weegt	  het	  rendement	  vaak	  te	  zwaar	  bij	  toelating	  en	  selectie.	  De	  
aanbevelingen	  zijn:	  	  

• Verminder	  het	  rendementsdenken	  en	  creëer	  een	  flexibeler	  systeem.	  Denk	  aan	  het	  
behouden	  van	  de	  mogelijkheid	  tot	  tussentijds	  switchen	  en	  stapelen	  van	  opleidingen.	  
Hier	  ligt	  een	  rol	  voor	  het	  aan-‐	  èn	  afleverend	  onderwijs.	  

• Als	  onderwijsinstellingen	  voor	  de	  borging	  van	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  en	  de	  juiste	  
leerling	  en	  student	  op	  de	  juiste	  plek	  tòch	  een	  zekere	  selectie	  willen	  toepassen,	  doe	  dat	  
dan	  zo	  objectief	  mogelijk	  op	  basis	  van	  duidelijke	  criteria	  die	  leerlingen	  en	  studenten	  en	  
ook	  het	  aanleverend	  onderwijs	  kennen.	  Dan	  kunnen	  zij	  zich	  daarop	  voorbereiden.	  

• Maak	  selectiecriteria	  ook	  objectief	  en	  transparant	  voor	  het	  maatschappelijk	  draagvlak.	  	  
• Baseer	  criteria	  ook	  op	  vaardigheden	  als	  samenwerken	  en	  zelfstandigheid.	  
• Begeleid	  leerlingen	  en	  studenten	  ook	  na	  de	  poort	  naar	  een	  alternatief	  als	  een	  opleiding	  

toch	  niet	  passend	  blijkt	  te	  zijn.	  
	  


