
“Ik maakte mij 
zorgen dat mijn 

kind geen uitdaging 
genoeg zou krijgen 
en dat is nu ook het 

geval.”

“Je 
moet de 

lat niet te hoog 
leggen voor de 

kinderen. Als er meer 
in zit komt dat wel. 

Ze moeten al 
zoveel.”

 Het gaat erom wat mijn kind gelukkig maakt, dus de opleiding waar hij zich 
in thuis voelt. Niveau maakt niet uit. We willen dat hij zich er wel voor inzet. 

Op welke manieren ondersteunen  
ouders hun kinderen op de middelbare school?
Ouders helpen hun kinderen vooral met het plannen van de werkzaamheden die voor 
school gedaan moeten worden. Ook het overhoren van leerwerk gebeurt vaker, hulp 
bij het maken van huiswerk komt minder vaak voor. Ook helpen veel ouders door 
leerwerk te overhoren. Een groot deel van de ouders biedt hulp aan, maar pas als het 
kind er zelf om vraagt.

van de ouders in Drenthe is het eens 
met het uiteindelijk schooladvies

Van schooladvies naar schoolkeuze!
Feiten uit de Drentse Onderwijsmonitor 2016 en meningen en ervaringen uit de ouderpeiling 2016

De rapportages ‘Drentse Onderwijsmonitor 2016’ en ‘Van schooladvies naar schoolkeuze’ zijn te vinden op: www.cmostamm.nl / www.vdgdrenthe.nl  / www.provincie.drenthe.nl

Contactpersoon: Mariet Thalens • Tel. 06-51552802 • m.thalens@gmail.com

Welke opleiding wilt u dat uw kind minimaal afmaakt?  

Bijna 20% maakt het niet uit en 6% heeft hierover geen mening.

Heeft de 

school 
(leerkracht) een 

goed beeld 
(gehad) van de 
leer- en opleidings-
mogelijkheden van 

uw kind?

79% school staat goed bekend

68% bereikbaarheid via veilige fietsverbinding

68% school biedt meerdere opleidingsniveaus

67% school heeft extra onderwijsprogramma’s

56% mogelijkheid hele opleiding afmaken

54% bekendheid met de school

45% de omvang van de school

41% afstand van huis naar school

30% bereikbaarheid via openbaar vervoer

26% broers/zussen naar dezelfde school

25% vriend(innet)jes naar dezelfde school

19% levensbeschouwing/religieuze overtuiging school

Geven ouders of het kind de doorslag bij de schoolkeuze?

Leerlingen 
woonachtig in 

gebieden met lagere 
economische status 
zitten vaker onder 
het adviesniveau.

Leerlingen 
met lager 

opgeleide ouders 
zitten vaker onder 
adviesniveau dan 

leerlingen met 
hoger opgeleide 

ouders.

“Ik 
wil niet dat 

mijn kind op haar 
tenen moet lopen. 

Het is beter een stap 
omhoog te gaan 

dan omlaag.”

Jongens zitten 
vaker onder hun 
adviesniveau dan 

meisjes.

91% 7% 2%
niet eens

geen 
mening

80% Ja
12%  
Nee8%  

weet
niet

De school heeft 
ons kind altijd 
gezien en geloofd.
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van schooladvies: 
en toetsadvies:

naar definief advies:

vmbo vmbo-havo havo t/m vwo

6%

10%

6%

Zuidoost Zuidwest
Noord- en 

Midden Drenthe
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89%

83% 85%

8%
7%

10% 9%

6% 4%

(heel erg) tevreden

niet ontevreden/ niet tevreden

(heel erg) ontevreden

7% 6%

   Tevredenheid 
contact basisschool 
         over schooladvies

72% 21% 7%

weet ik niet/anders

 de ouders

het kind

Niveau in het derde leerjaar in vergelijking tot 
het advies van de basisschool

schooladvies lager dan niveau leerjaar 3

schooladvies en leerjaar 3 niveau gelijk

schooladvies hoger dan niveau leerjaar 3
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Zuid-
oost

Zuid-
west Drenthe

Noord- en 
Midden Nederland

17% 22% 18%17% 22%

52% 38% 50%59% 51%

31% 40% 31%24% 27%

Schoolkeuze voortgezet onderwijs 

Definitief advies

“Dat 
mijn zoon 

rondliep en zei: 
"dit is een leuke 
school, dit wordt 

hem!"

In leerjaar 3:

Een belangrijke huisregel is dat door de weeks vanaf 20.00 uur de WIFI op 
de toestellen van ons kind eraf gaat. Telefoon gaat ook niet mee naar bed.

Ambitie niveau van ouders

“Er was erg 
goed contact 

tussen leerkrachten 
en ouders. We hebben 

van alles gedaan 
(samengewerkt) om 
onze zoon de juiste 

plek te geven.” “Er werd 
gemeld dat een 

kind kan doorstromen 
naar een hoger niveau, 

maar in de praktijk 
is dat dus niet zo 

gemakkelijk. Deze 
info kan beter.”

“Als 
hij maar 

gelukkig is met zijn 
keuze daar gaat het 
ons om. Als blijkt dat 
hij beter kan, dan kan 

dat alsnog wel. Het 
duurt alleen wat 

langer.”

“Ze 
is een havo 

leerling en op havo 
/vwo zou ze naar onze 

mening makkelijker  
op havo niveau 

blijven dan in een 
tl/havo klas!”

“Wij 
vinden in 

het algemeen 
dat te hoog 
geadviseerd 

wordt.”

“Na 8 
weken kregen 

we een telefoontje van 
de mentor: onze dochter 

wordt per direct naar havo/
vwo geplaatst, omdat ze 

zulke hoge resultaten haalt 
en niet uitgedaagd 

wordt op mavo 
niveau.”



Bij 
de ROUTE 

8 toets viel het 
toetsadvies vaker 
lager uit dan het 

school advies. Bij de 
IEP toets is het 

andersom.

vmbo

havo

vwo

vmbo-havo

havo-vwo

minimaal havo

De schooladviezen van de basisschool 

Heroverweging schooladviezen

De eindtoets in groep 8
Basisscholen zijn verplicht om bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets af te nemen.
De eindtoets wordt afgenomen nadat de school een advies heeft afgegeven voor het 
niveau van vervolgonderwijs. In schooljaar 2015-2016 konden scholen kiezen uit drie 
eindtoetsen: de Centrale Eindtoets en de toetsen Route 8 en IEP.

Het schooladvies moet worden heroverwogen als het advies op basis van de eindtoets 
hoger uitvalt. Het schooladvies kan in die gevallen naar 'boven' worden bijgesteld.

Schooladvies en toetsadvies

Sinds schooljaar 2014-15 is het advies van de basisschool leidend en wordt het advies op basis van 
de eindtoets als back-up gebruikt. Met het schooladvies kunnen leerlingen zich aanmelden bij het 
voortgezet onderwijs.

Drenthe

56% 77%

22%
16%

7%

23%

 Centrale Eindtoets
 IEP
 ROUTE 8

Door de 
jaren heen 

steeds minder 
gemengde adviezen, 

havo-vwo wordt 
havo

De schooladviezen 
vóór de eindtoets 
op Drentse basisscholen

Percentage leerlingen dat eindtoets maakt
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havo-
vwo

vmbo-
havo

vwo
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Zuid-
oost

Zuid-
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Noord- en 
Midden Nederland
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20%
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   De schooladviezen vóór  
de eindtoets, naar regio         over 
schooladvies

Kinderen van 
hoger opgeleide 

ouders: 48% 
vmbo-advies, 44% 

minimaal havo-
advies

Verdeling 
schooladviezen 
voor jongens en 

meisjes gelijk.

Kinderen van 
lager opgeleide 

ouders halen lagere 
scores op taal- en 

rekenentoetsen van het 
leerlingen- en onderwijs 

volgsysteem (Drentse 
Onderwijsmonitor 

2015).

De helft van de 
ouders met kinderen 

waarbij het toetsadvies 
overeenkwam kwam 

met het eerder afgegeven 
schooladvies, heeft ook 

nog een gesprek met 
de leerkracht van de 
basisschool gehad. 

Scholen 
in Zuidwest 

Drenthe hebben na 
de eindtoets nog het 

vaakst gesprekken 
met ouders 

gehad.

Twee 
derde van de 

ouders met een kind 
dat een ‘afwijkende’ 
eindtoetsscore had 

(hoger of lager dan het 
schooladvies) heeft 

vervolgens een 
gesprek op school 

gehad. 

Vergeleken met 
Nederland 

is het schooladvies 
in Drenthe veel 

vaker lager dan het 
toetsadvies.

Kinderen van 
lager opgeleide 

ouders krijgen lagere 
adviezen: 74% vmbo-
advies, 15% minimaal 

havo-advies

Grote 
verschillen 
tussen 
gemeenten.

In Drenthe 
wordt het 
school advies 
minder vaak 
herzien dan 
landelijk 
(resp. 18% 
en 20%). 

school advies school adviestoets advies toets advies

2014 - 2015 2015 - 2016
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17%
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Schooladvies vergeleken met toetsadvies

schooladvies gelijk 
aan toetsadvies

schooladvies lager 
dan toetsadvies

schooladvies hoger 
dan toetsadvies

34% 28% 32% 33%

39% 46% 41% 41%

27% 26% 27% 26%

36% 34% 35% 42%37%
29%

25% 38% 39% 18%34%
55%

38% 27% 26% 40%29% 16%

provincie lager lager
Centrale 
eindtoets

opleiding ouders sociaal econo mische status
toetsen

landelijk hoger hogermidden
IEP 

toets
Route 8 

toets

  meer dan 2 procentpunten hoger dan het provinciale gemiddelde.    meer dan 2 procentpunten lager dan het provinciale gemiddelde.

% ouders dat na de eindtoets opnieuw  
een adviesgesprek heeft gehad op school

Op wiens initiatief vond 
na de eindtoets een 

gesprek plaats? 

Zuid-
oost

Zuid-
west Drenthe

Noord- en 
Midden

69%

52%

75%

61%

66%

42%

69%

49%

Toetsadvies kwam niet 
overeen met schooladvies

Toetsadvies kwam overeen 
met schooladvies

school 
61% 

28% 
school en 

ouders 

11% 
ouders 

Westerveld 6%

Hoogeveen 7%

Tynaarlo 8%

Midden-Drenthe 12%

Coevorden 13%

Noordenveld 14%

Emmen 20%

Assen 24%

Borger-Odoorn 27%

Aa en Hunze 28%

De Wolden 32%

Meppel 50%

Drenthe 18%

Nederland 20%

Hoeveel adviezen 
zijn herzien bij een 
toetsuitslag hoger 
dan het schooladvies?

 Advies was dat vwo ook zeker kon, er is 
contact opgenomen met de school waar mijn 

dochter heen wilde. Maar het was toen niet meer 
mogelijk om te wisselen van havo naar vwo.  

Middelbare scholen moeten leerlingen toelaten op 
het bijgestelde adviesniveau. Dit gebeurt niet altijd.

 Wij wilden zelf nog wel lager, maar daar 
was de leerkracht het niet mee eens.  

Van havo/
vwo werd  
het havo.

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

vso/pro 1% 1% 1% 1% 1%
vmbo bl 5% 6% 6% 8% 8%
vmbo kl 9% 11% 14% 16% 15%

vmbo gl/tl 19% 22% 23% 22% 21%
havo 16% 18% 22% 22% 21%
vwo 18% 17% 17% 16% 17%

gemengde adviezen 32% 25% 17% 15% 16%
vmbo bl kl 5% 4% 4% 3% 3%

vmbo bl gl/tl 1% 1% 1% 0% 0%
vmbo kl gl/tl 3% 3% 2% 3% 3%

vmbo-havo 9% 8% 6% 6% 6%
havo-vwo 10% 8% 5% 4% 4%

vmbo-havo-vwo 4% 0% 0% 0% 0%

83% mee eens 17%

Was u het met dit schooladvies 
van de basisschool eens?

Nederland

In Drenthe kiezen 
scholen vaker voor 
een alternatieve 
toets dan landelijk.

Advies Drentse scholen valt lager uit dan 
advies op basis van de eindtoets.

Leerlingen 
met lager 

opgeleide ouders 
krijgen vaker een 

lager schooladvies 
dan de toets 
aangeeft.

“ “

niet mee eens


