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Programma
 1. Eigen ervaringen op school

 2. Resultaten onderzoek 
kansengelijkheid PO-VO-overgang in 
Groningse context

 3. Werken aan kansengelijkheid in de 
maatschappelijke context

 Afronding



Wie zijn jullie?



Deel 1: eigen ervaringen 

 Nieuwsgierig en sociaal kind
 Gemiddelde leerling op basisschool



Eigen ervaringen

 Eerste klas Vmbo-KB
 Vmbo gescheiden van Havo/Vwo, twee leefwerelden  
 Weinig vertrouwen en lage verwachtingen
 Afstromen?



Eigen ervaringen

 Mentor Ger Vleugels
 Zijn motto: alles eruit halen wat erin 

zit
 Zelfvertrouwen neemt toe
 Hard werken
 Sociologie



Eigen ervaringen

 Dit gaat niet over mij, maar over de 
maatschappelijke opdracht

 Kansengelijkheid niet vanzelfsprekend
 Hindernisbaan
 Stel de vraag: waar droom jij van?
 Kansen: eerst krijgen voordat je ze kan 

grijpen
 Laat kinderen geloven in zichzelf; 

selffulfilling prophecy effect = 
verwachtingen hebben de neiging om 
zichzelf waar te maken



Deel 2: onderzoeksbevindingen

 Maatschappelijke ongelijkheid
 Waar je wieg staat, bepaalt nog teveel welke kansen je krijgt
 Sociaal milieu effect op toekomst
 Meritocratie; individu verkrijgt posities o.b.v. eigen inzet



Gelijke kansen voor leerlingen met lageropgeleide ouders 
bij de overgang naar het voortgezet onderwijs? Onderzoek 
naar schoolloopbanen en perspectieven van beslissers 

Lisa Janssen, Gijs Huitsing (RUG), Ben ter Beek (O2G2) & Anneke Timmermans (RUG , GION)

Winnaar van de scriptieprijs van het artikel Mens & Maatschappij 2020.



Studie 1: Twee groepen vergelijken

65 leerlingen 
lage ses MATCH

65 leerlingen 
hoge ses

 Basisschool
Geslacht
 Rekenscore groep 7



Studie 1

 Matchingsstudie, leerling lage SES aan leerling met hogere SES
 Anna & Alexandra
 Schoolloopbanen vergelijken



Het schooladvies in groep 8

Leerlingen hogere SES Leerlingen lagere SES

Vwo
Havo/Vwo
Havo
TL/Havo
TL
KB/TL
KB
BB/KB
BB
PRO

(t (122) = .75; p= .459).

M=3.79 M=3.56



De Citoscore groep 8

545-550

540-544

537-540

533-536

529-532

523-528

519-525

501-520

(t (121) = .74; p = 0.465).  

KB

M=528 M=527

Leerlingen hogere SES Leerlingen lagere SES



Niveau in de eerste klas

Vwo/Gymnasium
Havo/Vwo
Havo
TL/Havo
GL en TL
KB/GL en 
KB/TLKB
BB/KB
BB
Pro en Simon van Hasselt

(t (122)= 1.94; p = .057).

M=5.27 M=4.69

Leerlingen hogere SES Leerlingen lagere SES



Conclusie studie 1
 Het schooladvies en de Citoscores is voor leerlingen uit lagere en 

hogere sociale milieus ongeveer gelijk
 Het is daarom opmerkelijk dat leerlingen uit een lager sociaal milieu 

in de eerste klas significant op een lager niveau zitten
 Hoe is dat te verklaren?



Studie 2

 De waarom-vraag onderzoeken
 Hoe kunnen we verklaren dat gelijk-presterende leerlingen uit 

verschillende milieus ongelijk geplaatst worden in de eerste klas?
 17 ‘beslissers’ geïnterviewd
 Onderwijsprofessionals betrokken bij de PO-VO overgang
 Vraag proberen te beantwoorden; welke factoren wegen beslissers, 

bewust of onbewust, mee in de praktijk in overgang van groep 8 
naar de eerste klas?



Studie 2
 Twee factoren

 Beslissers uit zowel het PO als het VO wegen de mate van 
ondersteuning van ouders mee bij het bepalen van het niveau

 Weinig ondersteuning bij huiswerk = risicofactor
 Meewegen bij advisering (PO), meewegen bij plaatsing (VO)
 Schooladvies leidend?
 "We kunnen dan beter lager inzetten dan te hoog”. 



Studie 2

 Factor 2: Afwijkend gedrag 
 Betrekken bij het niveau van plaatsen?
 VO beslissers



Studie 2

 Impliciete aannames; zijn we bewust dat deze factoren meewegen 
bij het adviserings- en plaatsingsproces?

 Niet altijd, maak het bespreekbaar
 Wie is leidend?
 Basisschooladvies leidend? Niet altijd.
 Terughoudendheid bij beslissers als het gaat over lln met ouders die 

weinig ondersteuning bieden
 VO-beslissers leidend mogelijke verklaring voor lagere plaatsing 

ondanks de schooladviezen gelijk waren in de matchingsstudie 
(studie 1)



Studie 2

 PO- en VO-Beslissers geven ook aan: ouders uit een lager sociaal 
milieu hechten minder belang aan een hogere opleiding

 In gesprek met ouders over plaatsing op een lager niveau dan de 
cognitieve cijfers impliceren

 Bieden minder tegenstand van ouders uit een lager sociaal milieu 



Conclusie
 Onderzoek in Groningse context, maar landelijke trend 

kansenongelijkheid
 Conclusie: contextfactoren meegewogen worden
 Leerlingen uit lagere sociale milieus trekken aan het kortste eind
 Hoe erg vinden we dat? 
 In termen van kansengelijkheid onwenselijk
 Willen we dit voorkomen? Én durven we dit te voorkomen?



Vandaag in gesprek & hoe verder?

 Herkennen jullie deze bevindingen?
 Vinden we het terecht dat deze factoren worden meegewogen?

Hoe verder?
 Kansrijk adviseren
 Reflecteren op jezelf 
 Voer het gesprek over: hoe we omgaan met (impliciete) aannames 

over relevante factoren in het adviserings- en plaatsingsproces
 Betrek leerlingen bij dit proces: luister naar hun wens en verwachtingen



Deel 3: werken aan meer kansengelijkheid

 Directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning, Min. OCW
 Werken aan kansengelijkheid in de maatschappelijke context
 O.a. interventies in achterstandsgebieden optimaliseren van kansen
 Randvoorwaarden creëren om optimaal te ontwikkelen
 Belangrijke thema’s hoorrecht, inclusie, welzijn van leerlingen
 Brugfunctionaris gemeente Groningen; schakel tussen school, 

ouders, leerling en organisaties. 



Kansen eerst
krijgen om ze te

grijpen

Afronding



Bedankt!
Verder praten hierover? Neem gerust contact opnemen via:
LinkedIn: Lisa Janssen
Twitter: @lisajansssen  (drie keer een s)
Mailen mag ook: lisajanssen22@gmail.com

Geïnteresseerd in het artikel? Het artikel is gepubliceerd in Mens & Maatschappij.
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