Puk Witte en Arline Spierenburg

Ouders en de schoolkeuze

De keuze voor een passende school voor voortgezet onderwijs is voor veel
kinderen én ouders een belangrijke beslissing en stap naar de toekomst.
Ouders & Onderwijs deed via het Landelijk Ouderpanel onderzoek naar wat
ouders hierbij belangrijk vinden. In dit artikel bespreken we de in het oog
springende resultaten en geven we een weergave van een interview met
Arline Spierenburg, adviseur bij Ouders & Onderwijs, over de achtergronden,
resultaten en het belang van het onderzoek voor scholen.
Scholen voor voortgezet onderwijs spannen
zich op verschillende manieren in om basisschoolleerlingen en hun ouders te interesseren
voor hun school. Of de manier waarop scholen
dit doen aansluit bij de informatiebehoeften
van ouders en leerlingen, is niet altijd duidelijk.
Ouders & Onderwijs wilde een beter beeld
krijgen van wat ouders belangrijk vinden bij de
schoolkeuze en waar zij tegenaan lopen. Wat is
de rol van de ouder en van het kind in dit proces? Is er voldoende te kiezen? Waar baseren
ze de keuze op? Kunnen ze makkelijk informatie
vinden? En hoe pakt de keuze achteraf uit?
Ouders & Onderwijs stelde een vragenlijst op
en zette deze uit binnen het Landelijk Ouderpanel (landelijkouderpanel.nl). Er deden 293
ouders mee, 133 van deze ouders hebben kinderen op de basisschool. De overige 160 ouders
kunnen dus terugkijken op de schoolkeuze op
basis van de daadwerkelijke ervaringen van hun
kind op de vo-school. Opgemerkt moet worden
dat een groot deel van de respondenten (219)

hoogopgeleid is (hbo of wo), waardoor de
uitkomsten dus minder betrouwbaar zijn voor
het keuzeproces van ouders met een lager
opleidingsniveau.
Voor ruim de helft van de ouders verloopt de
keuze van een vo-school zonder grote problemen en deze ouders zijn ook achteraf tevreden
met de gemaakte keuze. Maar ook zijn er problematische ervaringen, vooral rondom loting,
plaatsing en leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Bovendien zouden ouders
graag een breder aanbod van scholen in de
regio zien.

Is er wat te kiezen?
Niet alle leerlingen (en hun ouders) kunnen vrij
kiezen voor een vo-school. Met name rond
Amsterdam hebben leerlingen te maken met
een loting, waardoor hun keuzevrijheid wordt
beperkt. Ook een beperkt scholenaanbod voor
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt genoemd als oorzaak van de
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Wat gaat er niet goed?

“Het thema ‘schoolkeuze
voor het voortgezet
onderwijs’ staat vrijwel
bovenaan de lijst van
meest voorkomende
onderwerpen”

beperkte keuzevrijheid. 35 procent van de
ouders vindt dat er weinig te kiezen is. Het
aanbod is in hun ogen te beperkt of de scholen
in de omgeving lijken teveel op elkaar.

Wie kiest er eigenlijk?
Kinderen hebben een grote stem bij de keuze
voor de vo-school. Op de vraag wat ouders het
belangrijkste vinden bij de schoolkeuze, staat
bij 200 ouders de voorkeur van het kind in de
top 5. Bij een grote groep ouders (76 procent)
mag het kind de keuze voor de school zelfs zelf
maken, al proberen ouders deze keuze in veel
gevallen wel te beïnvloeden.

Als problemen bij de keuze voor een vo-school
noemen ouders het lotingssysteem en het aanbod van passend onderwijs. Verder vinden veel
ouders het een probleem dat een kind bij een
dubbeladvies op het laagste niveau wordt
geplaatst. Een aanzienlijke groep ouders vindt
dat er te weinig meerjarige brugklassen zijn.
Andere knelpunten die worden genoemd zijn
de afstand tussen thuis en school en het bieden
van eerlijke informatie op open dagen. Bijna de
helft van de ouders met een kind op een voschool vindt die school enigszins of sterk tegenvallen.

Wat vinden ouders belangrijk?
De voorkeur van het kind en de sfeer op school
komen als de twee belangrijkste keuzefactoren
naar voren. De nadruk op een brede persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheden voor
extra ondersteuning scoren ook hoog. Ouders
geven aan dat de aanwezigheid van een oudere
broer of zus geen grote rol speelt. Ook zaken
waar scholen zich nog wel eens mee profileren,
zoals het predicaat ‘excellente school’, een specifiek onderwijsconcept of interessante bestemmingen voor schoolreizen, lijken voor ouders
nauwelijks een rol te spelen.

Suggesties voor verbetering
Hoe wordt er gekozen?
Het merendeel van de ouders en kinderen
maakt in groep 7 een begin met het keuzeproces, maar een aanzienlijk deel ook al
daarvoor. Ze winnen informatie in tijdens open
dagen, op de website van de scholen en bij
andere ouders. Het grootste deel van de ouders
kan de gewenste informatie over de school vinden. Dit kost soms wel moeite: de ouders geven
aan dat het soms moeilijk was om informatie
te vinden over extra ondersteuning, op- en
afstroomgegevens en de schoolresultaten.
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Ouders geven de suggestie om een langere
periode te reserveren om open dagen te bezoeken. Er zijn ook ouders die vinden dat hun kind
het schooladvies moet krijgen voordat ze naar
open dagen van scholen gaan. Daarnaast willen
ouders duidelijke en eerlijke informatie over
scholen, een ander aanmeldsysteem en een
groter en breder aanbod in de regio. Ook zien
ouders een grotere rol voor de basisschool.
Die kan ouders helpen een passende keuze
te maken, op basis van de ervaringen met de
kinderen.

Interview

Interview met Arline Spierenburg
Arline Spierenburg is adviseur bij Ouders &
Onderwijs. We stelden haar een aantal vragen
over de achtergronden, de resultaten en het
belang van het onderzoek voor scholen.
Wat was voor Ouders & Onderwijs de
aanleiding om deze vragenlijst uit te zetten?
“Ouders & Onderwijs krijgt veel signalen dat de
schoolkeuze voor ouders en kinderen niet altijd
eenvoudig is en bevredigend verloopt. Uit een
analyse van de vragen die binnenkomen bij ons
informatiepunt, staat het thema ‘schoolkeuze
voor het voortgezet onderwijs’ vrijwel bovenaan
de lijst van meest voorkomende onderwerpen.
In de Staat van de Ouder 20171 waren schooladvies en schoolkeuze ook thema’s die overduidelijk tot vragen en soms tot frustratie leiden bij
ouders. Bovendien vindt dit jaar de evaluatie
van de Wet Eindtoetsing PO plaats. We deden
daarom in het najaar van 2018 al de peiling
schooladvies en eindtoets. Het was logisch om
dit te laten volgen door een peiling onder
ouders over de keuze van een vo-school.
Vragen over de schoolkeuze die bij ons binnenkomen gaan over wat te doen als een kind niet
wordt toegelaten vanwege loting of een extra
ondersteuningsbehoefte, en hoe je als ouder
het gesprek daarover kunt aangaan. Verder zijn
er veel vragen over toelating en plaatsing en
over de heroverweging van het schooladvies op
basis van een beter gemaakte eindtoets. Daarnaast zijn er veel vragen van ouders die de indeling van het voortgezet onderwijs en alle bijbehorende afkortingen niet kennen of niet goed
begrijpen. Waar staan gl en tl voor? Wat zijn de
verschillen tussen de stromen en profielen in
het vmbo? Hoe zit het met op- en afstromen?”
1

Waren jullie tevreden over de respons en hoe
representatief achten jullie de resultaten?
“De respons op deze peiling was vergelijkbaar
met de respons op andere vragenlijsten. Dat
veel ouders tevreden zijn over het schoolkeuzeproces laat zien dat het niet zo is dat alleen
ontevreden ouders de vragenlijst gebruiken om
hun ervaringen te uiten. Wel zit er in het ouderpanel een relatief grote groep hoogopgeleide
ouders. De conclusie dat ouders het lastig vinden om informatie te vinden over vo-scholen,
zet je dan ook wel aan het denken: als deze
ouders de schoolkeuze al lastig vinden, wat
betekent dat dan voor lager opgeleide ouders
of ouders die niet zelf in Nederland op school
hebben gezeten? Voor hen is het nog veel ingewikkelder.”
Welke resultaten verrasten of wegen voor
jullie zwaar?
“Het is opvallend dat ouders zelf aangeven dat
ze niet zozeer naar het slagingspercentage en
rapporten van de onderwijsinspectie kijken. In
de media wordt vaak gezegd dat ouders veel
belang hechten aan slagingspercentages, maar
dat kwam niet uit deze peiling. Dat informatie
slecht te vinden of onduidelijk is, verraste ons
niet. We vinden dit wel een belangrijk aandachtspunt waar scholen een verbeterslag op
kunnen maken.
Wat ook opviel, maar niet eenvoudig is op te
lossen, is dat ouders vinden dat er te weinig
keuze is. Soms komt dit door loting, maar soms
ook doordat het aantal scholen te beperkt is.
Dat geldt met name voor landelijke gebieden en
voor vso- en pro-scholen.”
Een grote groep ouders vindt de school in
grote of beperkte mate tegenvallen.
Wat zegt dat jullie?
“Zo moeilijk is het dus om een passende school
te kiezen. Door onvolledige, te rooskleurige of
soms slechte informatie is het kennelijk lastig
om een goed beeld te krijgen van een school.

Staat van de Ouder is een rapport dat O&O jaarlijks opstelt onder andere op basis van gesprekken met ouders.
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Terwijl het belangrijk is dat ouders en leerlingen
een goed beeld van een school hebben voordat
zij hun keuze maken. Dit is één van de redenen
dat we een checklist hebben gemaakt. Deze
helpt ouders om kritischer en gerichter te kijken
en vragen te stellen. Verder adviseren we
ouders om vooral te rade te gaan bij andere
ouders en hen te vragen naar hun ervaringen
met een school.”

“Door onvolledige,
te rooskleurige of
slechte informatie
is het lastig om een
goed beeld te krijgen
van een school”
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Ouders geven aan dat leerlingen vaak
geplaatst worden op het laagste niveau van
het dubbeladvies: wat vindt Ouders &
Onderwijs daarvan?
“Dat is een gemiste kans. Een dubbeladvies
betekent dat er twijfel is over het niveau van
vervolgonderwijs voor een kind. We weten dat
hoge verwachtingen uitspreken leidt tot betere
leerprestaties. Dat pleit ervoor om leerlingen

juist in een gemengde brugklas of op het hogere niveau te plaatsen. Het lijkt erop dat scholen
voorzichtig plaatsen, omdat ze bang zijn voor
afstroom of voor een negatieve beoordeling
op het onderbouwrendement. Maar als na drie
jaar de leerling op de hoogste soort van het
dubbeladvies zit, krijgt de school juist een betere beoordeling van de inspectie. Dat zou een
mooie uitdaging moeten zijn!
Verder is het onduidelijk wat er naast het
schooladvies, nog meer wordt besproken tussen de school van herkomst en de vo-school
waar het kind wordt geplaatst. Er zijn scholen
die eerst leerlingen toelaten en pas later aangeven in welke afdeling de leerling wordt
geplaatst. Op het moment dat een leerling is
toegelaten maar nog niet is geplaatst, kan
overleg tussen po en vo invloed hebben op
deze plaatsing. Als ouder en leerling heb je
hier meestal geen weet van. De vraag is hoe
het belang van de leerling hiermee is gediend.
Onaangename verrassingen bij definitieve
plaatsing op het lage niveau van een dubbeladvies, leiden tot veel vragen bij ons informatiepunt.”
Het beeld bestaat dat veel ouders voorkeur
hebben voor categorale scholen. Uit jullie
onderzoek komt juist de roep om meer
brede brugklassen. Hoe verklaren jullie dat?
“Mogelijk zijn dit de ouders van leerlingen met
een dubbeladvies, die misschien meer verwachten van een uitgestelde selectie. Tegelijkertijd is
het ook een maatschappelijke trend, zoals blijkt
uit de groeiende belangstelling voor
10-14-onderwijs.”
Welke adviezen heeft Ouders & Onderwijs
voor het primair onderwijs?
• “Begin tijdig met het gesprek over het verwachte uitstroomniveau. Doe dit zeker in
groep 7 en misschien al in groep 6. In groep 6
kun je het gesprek aangaan over talenten en
passies van de leerling. Van daaruit kun je
toewerken naar het gesprek over het gewenste uitstroomniveau.

• Wees helder en concreet over de schoolresultaten: een ‘goed’ op een rapport betekent niet
overal en voor iedereen hetzelfde en kan verschillend worden opgevat. Leg ouders ook uit
wat het verschil is tussen methodetoetsen en
de LVS-scores.
• Neem de verwachtingen van ouders en leerlingen serieus. Motivatie is belangrijk voor
schoolsucces. Als een leerling graag een
niveau hoger wil instromen; waarom dan
eigenlijk niet? Wellicht moet je die wens leidend maken en samen onderzoeken of deze
haalbaar is. Dan verander je de dynamiek van
het adviesgesprek en voer je het gesprek echt
op gelijkwaardig niveau.
• Adviseer ook welk soort onderwijs en pedagogisch klimaat goed past bij een leerling.
Heeft een leerling behoefte aan veel structuur of juist aan vrijheid en eigen regie bij het
leren? Geef dat dan aan en vertel wat voor
aanbod daarvoor is binnen de regio.
• Stimuleer ouders en leerlingen om al in groep
7 open dagen te bezoeken en zich alvast te
oriënteren.”
Welke adviezen heeft Ouders & Onderwijs
voor het voortgezet onderwijs?
• “Stimuleer ouders de checklist te gebruiken,
verwijs er naar op je website en deel de
checklist uit bij open dagen. De checklist staat
op de website van Ouders & Onderwijs.
• Gun kinderen kansen. Bij twijfel vooral hoger
plaatsen, hoge verwachtingen uitspreken
helpt!
• Ouders hechten meer waarde aan het pedagogisch klimaat dan aan ‘extraatjes’. Zet daar
dus op in als je ouders en leerlingen voor je
school wilt interesseren.
• Wees helder in je communicatie: maak duidelijk dat er een verschil is tussen toelating en
plaatsing.
Drie adviezen tot slot, die betrekking hebben op
het vergroten van het schoolsucces:
• Zorg voor goede begeleiding in de brugklas.
De overstap naar het voortgezet onderwijs is
groot. Veel leerlingen en ouders vinden deze
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overstap lastig. Ouders weten niet hoe het
systeem werkt, wat er van hen verwacht
wordt en hoe ze hun kind kunnen helpen.
Betrek ouders in het eerste jaar meer bij het
onderwijs en bij de begeleiding van hun kind.
• Bekijk in de eerste twee jaar steeds of een
leerling op het goede onderwijsniveau zit.
Creëer gelegenheid voor opstromen als het
kan, en voor afstromen als het moet.
• Zorg voor eerlijk beleid en voor gelijke behandeling in de doorstroom vanuit een gecombineerde brugklas. Nu lijken er verschillen te
bestaan in de cijfers die behaald moeten worden om naar havo 2 te mogen tussen leerlingen in vmbo-t/havo brugklas en leerlingen in
een havo/vwo brugklas, terwijl over beide
klassen wordt gezegd dat zij op havoniveau
onderwijzen.”
Wat doen jullie zelf met de uitkomsten van het
onderzoek, met name richting politiek?
“De resultaten van onze peilingen publiceren
we en delen we altijd actief met het ministerie,
met de onderwijssector (o.a. VO-raad en PORaad) en andere onderwijsorganisaties. Verder
hebben we naar aanleiding hiervan een aantal
aanbevelingen gedaan met betrekking tot de
evaluatie van de Wet Eindtoetsing PO. Het idee
om de toelating tot het voortgezet onderwijs
pas na de uitkomst van de eindtoets te melden,
is door het ministerie in een voorstel overgenomen. Definitieve besluitvorming hierover
volgt nog. Intussen werkt het ministerie aan een
handreiking ‘Schooladvies basisscholen’, waarin
ook uitkomsten van deze peiling zijn verwerkt.
Door dit alles dragen we bij aan de totstandkoming van passende schooladviezen.”
Tot slot, los van dit onderzoek, wat is jullie
beeld van de overgang van po naar vo? Verloopt die soepel of juist niet? Levert de overgang veel vragen of klachten op?
“De overgang van po naar vo is zeer bepalend
voor het vervolg van de schoolloopbaan van
een kind. In het huidige stelsel is afstromen
gemakkelijker dan opstromen. Ouders en leerlingen hebben in deze overgang een kwetsbare
positie: zij zijn grotendeels afhankelijk van het
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oordeel van de basisschool en de toelating en
vooral plaatsing van de vo-school. Neem daarom de inbreng van ouders en leerlingen zeer
serieus. Opwaartse druk? Zie het als een uitdaging. Als ouder en leerling iets graag willen,
neem het serieus! Wees niet te voorzichtig,
maar ga in gesprek en onderzoek samen wat
het beste past en wat ervoor nodig is. Laat je
niet leiden door de angst voor eventuele emotionele schade die afstromen bij het kind kan
aanrichten. Waarschuwen ervoor kan, maar laat
de afweging van dat risico daar waar het hoort:
bij de ouders en de leerling. Gun een kind de
kans!
Voor ouders met een migrantenachtergrond
lijkt de overgang van po naar vo over de hele
linie minder soepel te gaan. Zij geven vaak aan
dat het schooladvies lager is uitgevallen dan
verwacht. Het is belangrijk dat scholen zich hier
bewust van zijn en juist met deze ouders over
de kansen en mogelijkheden voor hun kind in
gesprek gaan.”

Meer lezen
Ouders & Onderwijs is het landelijk informatiepunt voor ouders en een verbinder en
ondersteuner van ouders rondom het
onderwijs. Daarnaast is Ouders & Onderwijs
de gesprekspartner voor de overheid en de
onderwijssector. Op oudersonderwijs.nl is
veel informatie beschikbaar, zoals:
- Cats, L. (2019, 17 mei). Ruimer aanbod
middelbare scholen nodig. Ouders &
Onderwijs. Beschikbaar: oudersonderwijs.
nl/nieuws/ruimer-aanbod-middelbarescholen-nodig
- Checklist voor het kiezen van een middelbare school. Ouders & Onderwijs. Beschikbaar: oudersonderwijs.nl/op-school/eenschool-kiezen/naar-de-middelbare-school/
checklist-voor-het-kiezen-van-een-middelbare-school
- Staat van de Ouder. Ouders & Onderwijs
Beschikbaar: oudersonderwijs.nl/overons/samenwerking-met-ouders/staat-vande-ouder.

