Stapelen in het voortgezet
onderwijs
Er zijn aanzienlijke verschillen
tussen scholen in het aantal
leerlingen dat vo-diploma’s
stapelt. Scholen waar veel
leerlingen doorstromen lijken
iets minder selectief terwijl
stapelaars op deze scholen niet
minder succesvol zijn in het
behalen van een tweede
diploma op het voortgezet
onderwijs. Bovendien eindigen
leerlingen op deze scholen vaker
op het hoger onderwijs dan
leerlingen op scholen met
weinig stapelaars.

We brengen het stapelgedrag in
de jaren 2004-2020 in kaart op
basis van individuele
schoolloopbanen. Leerlingen
met een migratieachtergrond,
uit huishoudens uit het hoogste
en laagste inkomenskwintiel en
uit zeer sterk verstedelijkte
gebieden stapelen vaker.
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Samenvatting
Tussen 2007 en 2019 lijkt het eerder moeilijker dan makkelijker geworden om diploma’s te stapelen in
het voortgezet onderwijs (vo). Zo hebben ‘stapelaars’ van diploma’s in het vo een relatief steeds hoger
gemiddeld eindcijfer op hun eerste diploma. Dit kan betekenen dat de groep stapelaars selectiever geworden
is. Verder is er een lichte daling in het aandeel vmbo-t-leerlingen dat naar een schoolvestiging gaat waar ook
havo wordt aangeboden, terwijl leerlingen vaker stapelen als het mogelijk is om dit te doen binnen dezelfde
vestiging. Bovendien lijkt er ten opzichte van tien jaar geleden een stijging in het aantal enkelvoudige
schooladviezen en een daling van het aandeel dakpan- of brede brugklassen (Onderwijsraad, 2021). Dit kan het
moeilijker maken om al eerder in de schoolloopbaan de overstap naar een hoger schoolniveau te maken, wat
de behoefte aan het stapelen van diploma’s juist zou vergroten.
Er zijn grote verschillen in stapelpatronen tussen scholen, maar het bieden van kansen om te stapelen
lijkt geen effect te hebben op de slagingskans. Op de 10% scholen met de meeste stapelaars vanaf vmbo-t
stapelt meer dan 35% van de leerlingen, terwijl op de 10% scholen met het laagste percentage stapelaars vanaf
vmbo-t slechts 5% van de leerlingen stapelt. Dit patroon is ook voor havisten te zien, al zijn hier de
percentages stapelaars lager. Scholen met de meeste stapelaars lijken minder selectief zijn; het gemiddelde
eindcijfer van het eerste vo-diploma van de leerlingen die daar stapelen is iets lager dan op scholen met weinig
stapelaars. Deze mogelijk minder strenge selectie is echter niet of nauwelijks terug te zien in de
slagingspercentages van de stapelaars; die zijn vrijwel gelijk. Leerlingen van scholen met weinig stapelaars
kiezen na het vo vaker voor de alternatieve klimroute via het mbo naar het hbo. Maar per saldo komen vmbot-leerlingen vanuit scholen met veel stapelaars vaker op het hoger onderwijs terecht. Dit duidt op
kansenongelijkheid, omdat het voor de schoolloopbaan lijkt uit te maken op welke school je zit.
Naast schoolverschillen zijn er ook verschillen in stapelgedrag tussen groepen leerlingen. Leerlingen met
een migratieachtergrond stapelen vaker. Door de jaren heen zijn relatief gezien meer vrouwen en leerlingen
uit huishoudens uit het hoogste en laagste inkomenskwintiel gaan stapelen. Verder stapelen leerlingen uit
zeer sterk verstedelijkte gebieden het vaakst.
Voor een compleet beeld van de trends in stapelen is het belangrijk breder te kijken; de beslissing om te
stapelen is complex en hangt af van verschillende factoren. We hebben daarom onderzocht of trends in de
slagingspercentages van stapelaars, onderadvisering, afstroom en in het gebruik van alternatieve
onderwijsroutes (via het mbo en/of hbo) ook verklaringen kunnen zijn voor de trends in het stapelen in het
vo. Het blijkt dat in de periode dat minder leerlingen stapelden vanaf vmbo-t, de slagingspercentages van
stapelaars zijn gestegen. Mogelijk zijn scholen dus beter in staat vooral leerlingen te laten stapelen die een
grote kans op succes hebben. Bovendien nam in dezelfde periode het percentage ondergeadviseerde
leerlingen af. Leerlingen die op een hoger onderwijsniveau instromen, hebben later minder belang bij
stapelen. Ook gingen meer vmbo-t-leerlingen via het mbo naar het hbo, in plaats van via de havo.
Dit onderzoek biedt een aantal aanknopingspunten voor beleid. Ten eerste is het belangrijk meer grip te
krijgen op de oorzaken van de schoolverschillen en te onderzoeken of de invoering van het doorstroomrecht
in 2020 deze verschillen zal verkleinen (dit onderzoek kijkt naar de periode voor het doorstroomrecht).
Bovendien is het cruciaal om de schoolloopbaan in samenhang te bekijken. Mogelijkheden om op het juiste
niveau terecht te komen vóór het behalen van het eerste vo-diploma beïnvloeden de beslissing om te stapelen.
Beleid omtrent deze periode, bijvoorbeeld het uitstellen van het selectiemoment door middel van brede
brugklassen, heeft dan ook invloed op het stapelgedrag. Ook de inhoudelijke aansluiting van de verschillende
onderwijsniveaus is van belang. Verschillende eisen aan het aantal en soort vakken per onderwijsniveau
zorgen er bijvoorbeeld voor dat leerlingen de beslissing om te stapelen al eerder moeten maken.
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Stapelen in het voortgezet onderwijs
Tussen 2007 en 2019 lijkt het eerder moeilijker dan makkelijker geworden
om diploma’s te stapelen in het voortgezet onderwijs (vo).
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1

Inleiding

Stapelen is een manier om de negatieve effecten van vroege selectie te corrigeren. Met stapelen bedoelen
we het behalen van een tweede diploma op de middelbare school. Stapelen maakt het mogelijk om op te
klimmen naar een hoger onderwijsniveau. Zo kan met stapelen aangesloten worden op het eigen
ontwikkelingstempo van kinderen. Internationaal gezien selecteren we leerlingen in Nederland vroeg – op 12jarige leeftijd – in klassen en schoolvestigingen van verschillende niveaus. 1 In theorie kan vroege selectie
positief uitpakken, omdat leerlingen eerder les krijgen op een niveau dat bij hun ontwikkelingstempo past. Er
zijn echter aanwijzingen dat leerlingen niet altijd terechtkomen op het niveau dat het beste bij hen past. Zo
krijgen leerlingen uit lage sociaaleconomische milieus en met een migratieachtergrond relatief vaker een
schooladvies dat lager is dan hun eindtoetsadvies (Inspectie van het Onderwijs, 2018; Swart e.a., 2019). Vroege
selectie pakt voor hen vaker negatief uit en dit kan ongelijkheid in de hand werken (Naaijer e.a., 2016). In het
Nederlandse onderwijssysteem is stapelen, naast het tussentijds overstappen naar een ander niveau, een
manier om deze negatieve effecten te compenseren.
Er leven zorgen dat leerlingen onvoldoende mogelijkheden hebben om te stapelen. Zo stelt de Inspectie
van het Onderwijs (2021) dat stapelen een uitzondering blijft. Hierdoor wordt het lastiger voor leerlingen om
op een niveau te komen dat het best bij hen past (zie ook tekstkader 1). Bovendien wijst de Onderwijsraad
(2021) erop dat door de toegenomen padafhankelijkheid – zoals de toename in enkelvoudige schooladviezen
en gescheiden locaties voor verschillende onderwijsniveaus ten opzichte van tien jaar geleden – stapelen
mogelijk minder goed werkt als corrigerend kanaal.
Deze studie, uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, brengt het
stapelgedrag in de periode 2004-2020 in kaart en onderzoekt of het moeilijker geworden is om te
stapelen. We laten zien hoe het aantal stapelaars zich over de tijd ontwikkeld heeft en wat de kenmerken van
deze stapelaars zijn. Daarnaast onderzoeken we een aantal trends die erop kunnen duiden dat stapelen
moeilijker is geworden tijdens deze periode, waarbij we focussen op stapelaars vanaf vmbo-t en havo. Ten
eerste bekijken we of de groep stapelaars selectiever geworden is. Ten tweede kijken we of het aantal
scholen/vestigingen waar het voor leerlingen niet mogelijk is om het hogere onderwijsniveau te volgen groter
is geworden en leerlingen dus naar een andere school of vestiging moeten om te stapelen. Ten derde
bestuderen we de prikkels die scholen hebben met betrekking tot het aanbieden van stapelmogelijkheden.
Om de diversiteit van stapelen te onderzoeken, kijken we naar verschillen tussen scholen en brengen we
het stapelgedrag in beeld voor individuele kenmerken van de leerlingen. Eerst kijken we naar de spreiding
in stapelpercentages tussen scholen en onderzoeken we wat dit betekent voor de schoolloopbanen van
leerlingen. Vervolgens bekijken we het stapelgedrag voor jongens en meisjes, voor verschillende
sociaaleconomische en migratieachtergronden, en voor de stedelijkheid van de schoolomgeving.
Tot slot onderzoeken we of lage(re) stapelpercentages vanaf vmbo-t en havo mogelijk ook door andere
trends verklaard kunnen worden. Wellicht zijn scholen beter in staat om alleen de leerlingen die een hoge
kans op succes hebben te laten stapelen. Stapelen kan ook minder nodig zijn als leerlingen vaker direct op een
hoger niveau geplaatst worden of als er minder afstroom is. Verder kunnen leerlingen ook voor alternatieve
klimroutes via het mbo en/of hbo kiezen. We onderzoeken welke van deze vier ‘communicerende vaten’
plausibele alternatieve verklaringen kunnen geven voor de lagere stapelpercentages.

1 Alleen Duitsland en Hongarije selecteren van de OECD-landen vroeger, op 10-jarige leeftijd. De VS, Zweden, Nieuw-Zeeland, het
Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken en Finland selecteren leerlingen op 16-jarige leeftijd. Slovenië, Ierland, Polen en
Zwitserland doen dit op 15-jarige leeftijd. België selecteert leerlingen net als Nederland op 12-jarige leeftijd.
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Onderzoeksaanpak
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, brengen we op individueel niveau de schoolloopbanen van
leerlingen in kaart. Hiervoor maken we gebruik van administratieve gegevens binnen de remote access
omgeving van het CBS. 2 We kunnen de schoolloopbanen van leerlingen vanaf het primair onderwijs (po) tot
en met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) analyseren, voor de periode
2004-2020 (niet alle gegevens zijn in de gehele periode beschikbaar). De focus van dit onderzoek ligt op het
stapelen van diploma’s in het voortgezet onderwijs (vo). De gegevens over het primair onderwijs en het
vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo) gebruiken we vooral om mogelijke verklaringen voor patronen in het
stapelen (van vo-diploma’s) te onderzoeken. We nemen in het onderzoek alleen mensen mee die een diploma
in het voortgezet onderwijs hebben behaald en richten we ons op leerlingen die maximaal twee diploma’s in
het voortgezet onderwijs hebben behaald. Belangrijke meetpunten in de schoolloopbaan zijn: de score op de
Cito-eindtoets (en na 2015 de Centrale Eindtoets) en het bijbehorende toetsadvies, het schooladvies, het
niveau in leerjaar 3 van het vo, het niveau van het eerste diploma, het niveau van het (eventuele) tweede vodiploma (inclusief vavo-diploma’s), inschrijvingen en/of diploma’s in het mbo en het hoger onderwijs. De
belangrijkste databeperking is dat we geen zicht hebben op de brugklasperiode (de eerste twee jaar van het
vo): de administratieve gegevens over het niveau en het type brugklas (breed, dakpan of categoraal) zijn niet
betrouwbaar. 3 Appendix A.1 bevat een uitgebreide beschrijving van de data, de gemaakte selecties en de
definities van de belangrijkste variabelen.
Een analyse van de effecten van het doorstroomrecht maakt geen deel uit van deze studie. In 2020 is het
doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo ingevoerd. Dit betekent dat havisten zonder voorwaarden kunnen
doorstromen naar het vwo, en dat vmbo’ers (gemengde of theoretische leerweg) die geslaagd zijn met een
extra vak worden toegelaten tot de havo. Het is helaas niet mogelijk om in dit onderzoek de eerste effecten van
dit doorstroomrecht te analyseren, omdat de invoering samenviel met de impact van corona. Dit onderzoek
gaat dus over de periode voor de invoering van het doorstroomrecht. 4 Appendix A.2 bevat een uitgebreidere
beschrijving van het doorstroomrecht en andere relevante beleidswijzingen.
Tot slot, dit is een beschrijvende studie: we schatten geen causale effecten. In deze studie vergelijken we
veelal verschillende cohorten met elkaar, om zo een breed en overkoepelend beeld te schetsen van de factoren
die een effect hebben op het stapelen. Dit betekent dat we geen causale effecten schatten in dit onderzoek.

Leeswijzer
De notitie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 bekijken we hoe het stapelen zich ontwikkeld heeft over de
tijd en onderzoeken we de vraag of stapelen moeilijker is geworden in de afgelopen periode. In hoofdstuk 3
onderzoeken we de verschillen tussen scholen en in hoofdstuk 4 brengen we de verschillen in de
stapelpatronen tussen verschillende groepen leerlingen in kaart. Omdat stapelen een complexe beslissing is
die afhangt van meerdere factoren, onderzoeken we in hoofdstuk 5 in hoeverre de vier eerdergenoemde
communicerende vaten de patronen in de stapelcijfers uit hoofdstuk 2 kunnen verklaren. 5 Tot slot bespreekt
hoofdstuk 6 een aantal aanknopingspunten voor beleid.

Zie de website van het CBS voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelfonderzoek-doen
3 De administratieve gegevens over de eerste twee jaar in het voortgezet onderwijs zijn van onbekende en daarmee onbetrouwbare
kwaliteit. Dat de gegevens onbetrouwbaar zijn, komt doordat deze informatie geen gevolgen heeft voor de bekostiging van de
scholen. De opgegeven gegevens door scholen worden daarom ook niet gecontroleerd.
4 Corona heeft bijvoorbeeld een groot effect gehad op slagingspercentages in het voortgezet onderwijs, meer leerlingen behaalden in
2020 hun diploma. Dit zorgt ervoor dat het analyseren van de eerste effecten van het doorstroomrecht op dit moment niet mogelijk is.
5
De vier communicerende vaten die we onderzoeken: (1) zijn scholen beter in staat om alleen de leerlingen die een hoge kans op
succes hebben te laten stapelen, (2) zijn leerlingen vaker direct op een hoger niveau geplaatst waardoor stapelen minder nodig is, (3) is
er minder afstroom waardoor stapelen minder nodig is en (4) wordt er vaker gebruikgemaakt van alternatieve klimroutes via mbo
en/of hbo?
2
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Is hoger beter?
In de discussie rondom stapelen komen termen als hoger en lager onderwijsniveau vaak aan
bod. Onderwijstermen lijken vaak een waardeoordeel te bevatten: ‘iemand op een hoger
onderwijsniveau of iemand die opstroomt, is goed bezig’. Afstromen en het volgen van een lager
onderwijsniveau krijgen daardoor een negatieve associatie. Deze terminologie kan een negatief
effect hebben op leerlingen (Visser, 2021). Bovendien staat, ook vanuit economisch perspectief,
niet vast dat het altijd beter is als zoveel mogelijk mensen hoger onderwijs volgen. Zo is er op dit
moment grote behoefte aan middelbaar opgeleide vakmensen in bijvoorbeeld de bouw, transport
en de zorg (UWV, 2021).
Ondanks de negatieve effecten van de terminologie, zijn er nog geen algemeen gangbare
alternatieven. Om deze reden worden ook in deze publicatie termen als stapelen, op- en afstromen
en hoger en lager onderwijs gebruikt. Het is echter van belang dat er een discussie op gang komt
over de impact van de terminologie en er gekeken wordt naar geschikte alternatieven. Hier zou het
voorbeeld gevolgd kunnen worden van de discussie die plaatsvindt in de literatuur over migratie. Zo
is het CBS in 2016 gestopt met het gebruiken van termen als ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ (CBS,
2016b) en heroverweegt het nu het gebruik van de termen “Westers” en “niet-Westers” (CBS, 2021)
na onder andere advies van de WRR (2021).

2 Is stapelen moeilijker geworden?
Tussen 2007 en 2019 lijkt het eerder moeilijker dan makkelijker geworden om te stapelen in het
voortgezet onderwijs. Eerst laten we in paragraaf 2.1 zien hoe het aantal stapelaars zich over de tijd
ontwikkeld heeft en wat de kenmerken van deze stapelaars zijn. Vervolgens bespreken we in paragraaf 2.2 de
trends die erop kunnen duiden dat stapelen eerder moeilijker dan makkelijker is geworden tijdens de periode
2007-2019. We richten ons in paragraaf 2.2 op stapelaars vanaf vmbo-t en havo.

2.1

Hoe heeft het aantal stapelaars zich over de tijd
ontwikkeld en wat zijn de kenmerken van hen?

Met stapelaars bedoelen we in dit onderzoek leerlingen die na het behalen van een eerste vo-diploma
ingeschreven hebben gestaan op een hoger vo-niveau of een tweede vo-diploma op een hoger niveau
hebben behaald (inclusief tweede vo-diploma’s behaald op de vavo). Stapelaars vanaf vmbo-t stromen
door naar leerjaar 4 van de havo, en stapelaars vanaf de havo naar leerjaar 5 van het vwo. Tenzij anders vermeld
selecteren we dus niet op of de stapelaar het tweede diploma op het hoger niveau haalt. Stapelaars die ook
daadwerkelijk een tweede vo-diploma halen op een hoger niveau noemen we in dit onderzoek succesvolle
stapelaars, en stapelaars die geen tweede vo-diploma halen noemen we niet-succesvolle stapelaars. Wanneer
we in dit onderzoek succesvolle stapelaars bedoelen, benoemen we dit expliciet (zie bijvoorbeeld paragraaf 4.2).
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Stapelen komt het vaakst voor na het behalen van een vmbo-t diploma (figuur 2.1). We zien de duidelijkste
trends/schommelingen in stapelpercentages in de afgelopen vijftien jaar voor leerlingen die stapelen vanaf
vmbo-t. Het stapelgedrag van leerlingen vanaf vmbo-t schommelt boven de 15 procent, terwijl stapelen vanaf
de andere niveaus veel minder vaak voorkomt. In de periode 2007-2009 lag het percentage stapelaars vanaf
vmbo-t aanzienlijk hoger dan in de periode daarna. Tussen 2009-2013 daalde het stapelpercentage vanaf
vmbo-t, vanaf 2013 steeg het licht. Ook het stapelgedrag vanaf de havo steeg licht vanaf 2013. Vanaf 2010 is het
mogelijk geworden om vmbo-diploma’s te stapelen. Sindsdien is dan ook een stijging in het aantal stapelaars
vanaf vmbo-b te zien. Stapelen vanaf vmbo-k (naar vmbo-g/t) gebeurt zelden, de doorstroommogelijkheden
van vmbo-k en vmbo-g/t naar het mbo zijn immers gelijk: beide geven toegang tot niveau 3 en 4.
Figuur 2.1 Leerlingen met een vmbo-t diploma stapelen het vaakst.

Noot: Deze figuur geeft het percentage stapelaars ten opzichte van alle gediplomeerden op een bepaald niveau in een bepaald cohort.

In de rest van deze studie beschrijven we alleen het stapelgedrag van leerlingen vanaf vmbo-t en havo.
We bekijken deze niveaus, omdat op deze twee niveaus veel leerlingen ingeschreven staan (beide niveaus
vertegenwoordigen ongeveer een kwart van de gediplomeerden per cohort) en er relatief veel gestapeld wordt
(met name bij vmbo-t). Bovendien stromen leerlingen die vanaf deze niveaus stapelen door naar een hoger
onderwijsniveau – van vmbo-t naar havo en van havo naar vwo – en vergroten zo hun
doorstroommogelijkheden naar vervolgonderwijs. Voor leerlingen vanaf vmbo-t kan stapelen daarnaast ook
dienen als een manier om aan hun startkwalificatie te voldoen. 6

Kenmerken van stapelaars
Stapelaars verschillen in een aantal opzichten van niet-stapelaars. Tabel 2.1 laat de gemiddelde
achtergrondkenmerken van de groep stapelaars zien naast de gemiddelde kenmerken van de groep leerlingen
die niet stapelt. De resultaten laten zien dat stapelaars vaker een migratieachtergrond hebben, uit
huishoudens met het hoogste inkomenskwintiel komen en in de meest stedelijke gebieden wonen. Stapelaars
hebben gemiddeld gezien een hoger eindcijfer voor hun eerste diploma en doubleren (zittenblijven) minder
vaak. Verder zijn stapelaars vanaf het vmbo-t gemiddeld vaker ondergeadviseerd (schooladvies is lager dan het
toetsadvies) en zijn ze gemiddeld vaker afgestroomd in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs
(niveau in leerjaar 3 is lager dan het verwachte niveau op basis van het schooladvies). Stapelaars vanaf de havo

6 Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau-2 of hoger. Leerlingen van 16 tot 18 jaar vallen onder de kwalificatieplicht,
dit is een verlenging van de leerplicht en dat houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn om onderwijs te volgen als ze nog
geen startkwalificatie hebben.

CPB NOTITIE – Stapelen in het voortgezet onderwijs

Pagina 7 van 44

zijn alleen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs vaker afgestroomd dan de havoleerlingen die niet
stapelen.
Tabel 2.1 Stapelaars verschillen op diverse vlakken van niet-stapelaars (cohort dat in 2017 hun eerste vo-diploma haalde).
Eerste vo-diploma: vmbo-t

Inkomenskwintiel
huishouden

Stedelijkheid

Onder- en
overadvisering

Niet gestapeld

Gestapeld

Niet
gestapeld

Gestapeld

Vrouw

49,4%

50,7%**

52,1%

51,6%

Migratieachtergrond

20,7%

24,4%***

15,9%

21,7%***

1

11,6%

12,2%*

6,8%

7,9%**

2

16,0%

15,0%**

11,5%

12,0%

3

25,6%

22,4%***

20,7%

17,5%***

4

27,3%

26,9%

29,8%

25,8%***

5

19,5%

23,5%***

31,2%

36,8%***

Zeer sterk

19,0%

22,4%***

20,1%

27,1%***

Sterk

36,1%

36,3%

40,2%

35,4%***

Matig

19,8%

18,7%**

21,3%

20,3%

Weinig

19,3%

18,2%**

15,7%

14,6%

Niet

5,7%

4,4%***

2,6%

2,5%

Schooladvies lager dan eindtoets
(onderadvisering)

39,5%

40,6%*

38,5%

36,5%*

Schooladvies hoger dan eindtoets
(overadvisering)

27,9%

26,0%***

20,4%

20,5%

34,2%

42,1%***

28,2%

33,4%***

13,1%

9,7%***

28,7%

23,9%***

6,3%

7,1%***

18,6%

12,2%***

38,5%

46,4%***

41,7%

43,2%

11,1%

7,6%***

19,3%

17,6%**

Doubleren onderbouw vo

6,5%

4,8%***

4,4%

2,4%***

Doubleren bovenbouw vo

10,4%

2,4%***

24,2%

6,8%***

Af- en opstroom in Leerjaar 3 lager dan schooladvies (afstroom
de onder- en
onderbouw)
bovenbouw
Leerjaar 3 hoger dan schooladvies (opstroom
onderbouw)
Eerste diploma lager dan leerjaar 3 (afstroom
bovenbouw)
Eerste diploma
Eerste diploma lager dan schooladvies
t.o.v. schooladvies
Eerste diploma hoger dan schooladvies
Doubleren

Eerste vo-diploma: havo

Doubleren na stapelen
Gemiddeld eindcijfer eerste diploma

12,1%
6,5

7,1***

2,7%
6,6

7,0***

Gestapeld op dezelfde school (BRIN)

73,4%

79,9%

Gestapeld op dezelfde schoolvestiging

48,8%

76,7%

9,1%

13,3%

Gestapeld op de vavo
Aantallen

39.218

8.601

38.656

2.607

Noot: Deze tabel laat de gemiddelde kenmerken voor niet-stapelaars en stapelaars vanaf vmbo-t en havo zien. Zie tabel A.1 in
appendix A.1 voor de definities van de variabelen. De asterisken achter de gemiddelde waardes van de stapelaars geeft de uitslag van
de t-test weer. Deze t-test toetst of de gemiddeldes van de niet-stapelaars en stapelaars significant van elkaar verschillen. De pwaarden van deze test zijn als volgt: *** p-waarde < 0,01, ** p-waarde < 0,05, en * p-waarde < 0,1.

Stapelen lijkt met name bij vmbo-t-leerlingen een rol te spelen bij het corrigeren van vroege selectie. De
vmbo-t-leerlingen die stapelen zijn iets vaker ondergeadviseerd en zitten in leerjaar 3 vaker op een lager niveau
dan je op basis van zowel hun toets- als schooladvies zou verwachten. Ook behalen zij vaker een lager diploma
dan verwacht op basis van het toets- en schooladvies. Door te stapelen kunnen deze leerlingen doorstromen
naar een niveau dat beter past bij hun eindtoetsresultaat en schooladvies. Voor havisten is een minder sterk
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patroon te zien. Ondanks dat deze stapelaars vaker afstromen in de onderbouw, stromen ze minder vaak af in
de bovenbouw en is er geen duidelijke afwijking in de verschillen tussen het niveau van het eerste vo-diploma
en het niveau van de eindtoets en schooladvies.
Stapelen komt minder voor onder leerlingen die gedoubleerd hebben. Doubleren kan een indicatie zijn
dat het huidige onderwijsniveau te lastig is voor een leerling of kan een alternatief voor afstroom zijn.
Stapelen zou dan extra moeilijk zijn voor deze leerlingen. Bovendien kan het signaal dat doubleren afgeeft de
motivatie om te stapelen verminderen. Om op- en afstroom en doubleren niet dubbel te tellen, tellen we in de
bovenbouw alleen leerlingen mee als zittenblijver als ze op hetzelfde niveau blijven (voor de eerste twee
leerjaren, de onderbouw, is het niet mogelijk om deze selectie te maken).
Een deel van de leerlingen wisselt van school om te stapelen of behaalt het tweede vo-diploma in het
vavo. De meeste leerlingen die gestapeld hebben doen dit op hun eigen school als we kijken op BRIN-niveau
(73% voor stapelaars vanaf vmbo-t en 80% van de stapelaars vanaf havo). Maar, ongeveer de helft van de
leerlingen dat stapelt vanaf vmbo-t doet dit wel op een andere vestiging, leerlingen vanaf de havo behalen
vaker op dezelfde vestiging hun vwo-diploma. Daarnaast behaalt een deel van de stapelaars hun tweede
diploma in het vavo (ongeveer 9% van de stapelaars vanaf vmbo-t en 13% van de stapelaars vanaf havo).

2.2 Is het moeilijker geworden om te stapelen?
Tussen 2007 en 2019 lijkt het eerder moeilijker dan makkelijker geworden voor leerlingen om te stapelen
in het voortgezet onderwijs. In de vorige paragraaf zagen we dat het aantal leerlingen dat vanaf vmbo-t naar
de havo doorstroomde in 2007-2009 het hoogst lag en vervolgens daalde tussen 2009-2013. Het percentage
leerlingen dat vanaf de havo naar het vwo ging, is redelijk stabiel. Interessant is echter of het voor leerlingen
daadwerkelijk moeilijker is geworden om te stapelen ten opzichte van tien tot vijftien jaar geleden. In deze
paragraaf bespreken we aanwijzingen die erop duiden dat stapelen eerder moeilijker dan makkelijker is
geworden in de periode 2007-2019. We kijken naar de toelatingseisen, de eindcijfers van stapelaars en de
mogelijkheden om te stapelen binnen dezelfde school(vestiging).

Toelatingseisen
In de periode voorafgaand aan de invoering van het doorstroomrecht in 2020, hanteerden scholen
verschillende toelatingseisen voor stapelaars. Scholen hadden veel vrijheid in het vormgeven van het
toelatingsbeleid. Met betrekking tot de periode voor 2012 stelde de VO-raad (2012) dat 7 een veelvoorkomende
cijfereis was (gemiddelde van centraal en schoolexamen samen). Daarnaast stelden veel scholen aanvullende
eisen, bijvoorbeeld een bepaald cijfer voor wiskunde, een extra vak of ze lieten vmbo-leerlingen toe met als
voorwaarde dat ze niet doubleerden in havo 4. In 2012 stelde de VO-raad de ‘Toelatingscode overstap van vmbo
naar havo’ op, die gold tot augustus 2016. Aanleidingen voor het invoeren van de toelatingscode waren de
grote verschillen tussen scholen en het gegeven dat de toelatingseisen niet altijd transparant waren voor de
leerlingen (VO-raad, 2012). De belangrijkste punten uit de code waren dat havo-scholen maximaal een 6,8 als
cijfereis mochten stellen, dezelfde doubleerregels hanteerden voor leerlingen uit het vmbo als uit havo-3,
scholen regionaal afspraken maakten over de aansluiting vmbo-havo en de scholen hun eisen en afspraken
duidelijk weergaven op de website. De code was echter vrijblijvend en er werd geconstateerd dat leerlingen
nog steeds te veel belemmeringen ondervonden die ongelijkheid in de hand werken (Kamerstukken II, 2019).
Ook bij het stapelen vanaf havo (naar vwo) hanteerden scholen verschillende toelatings- en cijfereisen
(Oberon, 2018). De diversiteit in toelatingseisen en de niet-transparante informatie over deze eisen zorgden er
mogelijk voor dat het stapelen moeilijk was voor bepaalde groepen in de periode voor 2020.
Een van de redenen van de aanvullende eisen door scholen is het feit dat scholen prikkels hadden en
hebben met betrekking tot slagingspercentages en onvertraagde doorstroom. Deze uitkomstenmaten
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worden namelijk meegenomen in de inspectiebeoordeling en gepubliceerde rankings. Het tekstkader
‘prikkels scholen bij het bieden van stapelkansen aan leerlingen’ gaat hier dieper op in. Een andere reden voor
het hebben van toelatingseisen en selectiecriteria is om te voorkomen dat leerlingen met een beperkte kans
op het behalen van het diploma op het hogere niveau een negatieve leerervaring oplopen. De andere kant van
de medaille is echter dat toelatingseisen een blokkade kunnen vormen voor leerlingen die op latere leeftijd
gemotiveerd raken om een hoger onderwijsniveau te volgen.

Prikkels scholen bij het bieden van
stapelkansen aan leerlingen
Scholen hebben prikkels rondom het bieden van stapelkansen aan leerlingen via de
beoordeling van de Onderwijsinspectie en de publicatie van statistieken en lijstjes. Deze prikkels
zijn voornamelijk in de richting van het verhogen van onvertraagde doorstroom en
slagingspercentages. Dit zouden belemmerende factoren kunnen zijn voor de kansen die leerlingen
krijgen om te stapelen. Dit tekstkader bespreekt de prikkels die aanwezig zijn in het systeem.
Ten eerste zitten er prikkels in de beoordelingssystematiek van de Onderwijsinspectie. In het
onderwijsresultatenmodel dat de inspectie gebruikt, wordt onder andere gekeken naar het
bovenbouwsucces (bijvoorbeeld slagingspercentages en onvertraagde doorstroom). Omdat het
slagingspercentage van stapelaars gemiddeld lager is dan dat van niet-stapelaars, stimuleert dit
scholen om alleen leerlingen met een grote kans op succes te laten stapelen. Sinds de invoering van
het doorstroomrecht in 2020 hanteert de inspectie een correctiefactor voor stapelaars vanaf vmbo(g)t en havo, waardoor scholen niet langer negatief worden beoordeeld als gevolg van het bieden van
kansen aan stapelaars. In de media (Parool, 2017; RTL, 2019) is de beoordeling van de
Onderwijsinspectie door scholen benoemd als een belemmerende factor voor het bieden van kansen
aan leerlingen. Dit kwam ook naar voren in het onderzoek van Oberon naar de overgang tussen havo
en vwo (Oberon, 2018). De Onderwijsinspectie nuanceert dit beeld door niet alleen te kijken naar
bovenbouwsucces, maar bijvoorbeeld ook rekening te houden met hoeveel kansen een school
leerlingen biedt en ook het verhaal achter de cijfers mee te nemen (Inspectie van het Onderwijs,
2022). Ook al zou de beoordelingssystematiek van de Onderwijsinspectie enkel een gepercipieerde
(en geen reële) prikkel zijn voor scholen, het kan alsnog effect hebben op leerlingen als scholen er in
hun beleid toch rekening mee houden.
Daarnaast worden/werden er statistieken en lijstjes gepubliceerd op schoolniveau. Bekend zijn
bijvoorbeeld de lijsten die in het verleden werden gepubliceerd door Trouw, waarin de
schoolprestaties van vo-scholen met elkaar werden vergeleken. Op dit moment kunnen ouders en
leerlingen prestaties van vo-scholen vergelijken op de website scholenopdekaart.nl. Deze lijsten en
statistieken kunnen scholen stimuleren om te streven naar een hoog slagingspercentage. We weten
uit onderzoek naar het effect van de Trouw-lijsten dat zowel scholen als de ouders reageerden:
gemiddelde cijfers en het slagingspercentage stegen na een negatieve score en scholen met een
positieve score hadden in het daaropvolgende jaar een hogere instroom van nieuwe leerlingen
(Koning en Van der Wiel, 2012, 2013).
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Om meer uniformiteit af te dwingen werd het (wettelijk) doorstroomrecht ingevoerd in 2020. Het
doorstroomrecht betekent dat havisten zonder voorwaarden kunnen doorstromen naar het vwo en dat
vmbo’ers (gemengde of theoretische leerweg) die geslaagd zijn met een extra vak moeten worden toegelaten
tot de havo. Wel mogen scholen nog een eigen toelatingsbeleid hanteren voor leerlingen die niet voldoen aan
de eisen. Zoals eerder vermeld, bekijkt dit onderzoek alleen de periode voor de invoering van het
doorstroomrecht.

Cijfers van stapelaars
Stapelaars zijn steeds vaker leerlingen met hogere cijfers op het eerste diploma. Het gemiddelde eindcijfer
op het eerste diploma is in de periode 2007-2018 voor stapelaars vanaf zowel vmbo-t als vanaf havo met
ongeveer 0,2 gestegen (figuur 2.2, links). Deze stijging is hoger dan de stijging in de cijfers van alle
gediplomeerden: het verschil tussen het gemiddelde eindcijfer van stapelaars en van alle gediplomeerden is
toegenomen (figuur 2.2, rechts). Het feit dat stapelaars vaker leerlingen zijn met een hoger gemiddeld
eindcijfer op het eerste vo-diploma ten opzichte van ongeveer 10 jaar geleden, betekent mogelijk dat de groep
leerlingen die stapelt een selectievere groep is geworden.
Figuur 2.2 Zowel het gemiddelde eindcijfer op het eerste diploma van stapelaars (links) als het verschil met het
gemiddelde eindcijfer van alle gediplomeerden (rechts) is gestegen.

Noot: De linker figuur geeft het gemiddelde eindcijfer van het eerst behaalde diploma van stapelaars vanaf vmbo-t en havo weer. In de
rechter figuur wordt het gemiddelde eindcijfer van alle gediplomeerden op vmbo-t en havo afgetrokken van het gemiddelde eindcijfer van
de stapelaars vanaf vmbo-t en havo.

Het cijfer 6,8 is een duidelijke grens voor het aantal stapelaars vanaf vmbo-t in de periode 2009-2018,
maar die grens lijkt geen duidelijk effect te hebben op de slaag- en doubleerkans van stapelaars.
Alhoewel leerlingen met hogere gemiddelde eindcijfers vaker stapelen, zit er een duidelijke discontinuïteit
rond het cijfer 6,8: leerlingen met een 6,9/7 stapelen substantieel vaker dan leerlingen met een 6,7/6,8 (figuur
2.3, linksboven). In de periode 2009-2018 (dus zowel voor, tijdens als na de toelatingscode) is de 6,8 een
duidelijke grens voor het aantal stapelaars bij vmbo-t. Interessant is dat deze grens geen duidelijk effect lijkt te
hebben op de slaag- en doubleerkans van stapelaars: er zit geen duidelijke discontinuïteit in de kans op
doubleren op de havo (figuur 2.3, linksonder) of de kans om een diploma te behalen (figuur 2.3, rechtsboven)
rondom de 6,8. Het feit dat de 6,8 als toelatingseis in de periode 2009-2018 niet in belang lijkt te zijn
afgenomen terwijl deze grens geen grote voorspellende waarde voor succes lijkt te hebben, is een aanwijzing
dat deze cijfereis voor sommige leerlingen mogelijk een (onterechte) belemmering was. In een
vervolgonderzoek zou het interessant zijn om te kijken of deze patronen veranderen door de invoering van het
wettelijk doorstroomrecht.
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Figuur 2.3 De 6,8 is een belangrijke grens voor het percentage stapelaars vanaf vmbo-t (linksboven), maar lijkt minder
van belang voor de kans om een havodiploma te behalen (rechtsboven) of te doubleren op de havo
(linksonder).

Noot: Deze figuren geven het driejaarsgemiddelde van het percentage stapelaars vanaf vmbo-t (linksboven), het slagingspercentage op de
havo voor stapelaars vanaf vmbo-t (rechtsboven) en het doubleerpercentage op de havo voor stapelaars vanaf vmbo-t (rechtsonder) per
gemiddeld eindcijfer op het eerste diploma. De eindcijfers zijn gegroepeerd per twee decimalen: het eindcijfer 6 bevat leerlingen die een 6
of een 6,1 hebben gehaald. Merk op dat omdat er relatief weinig mensen met lagere cijfers stapelen (zie figuur linksboven), de
gemiddelden van de doubleer- en slagingspercentages van stapelaars uit deze groepen zijn dus gebaseerd op een lager aantal mensen.

Mogelijkheid om te stapelen binnen dezelfde vestiging of school
Vmbo-t-leerlingen zaten in 2018 iets minder vaak op schoolvestigingen waar ook havo wordt
aangeboden dan in de periode 2007-2009. Terwijl het voor havoleerlingen vrijwel altijd mogelijk is om op
dezelfde vestiging vwo te doen, is het voor een substantieel deel van de vmbo-t-leerlingen niet mogelijk om op
dezelfde vestiging havo te doen. Bovendien is dit nu iets vaker het geval dan voorheen: in de periode 20072009 zat 62% van de vmbo-t-leerlingen op een vestiging waar ook havo werd aangeboden, in 2018 lag dat
percentage op ongeveer 58%. Wel is het voor 90% van de vmbo-t-leerlingen mogelijk om op dezelfde
onderwijsinstelling (op BRIN-niveau) havo te volgen; dit percentage is stabiel in de periode 2007-2018.
Leerlingen die een vmbo-t-diploma halen op vestigingen waar het ook mogelijk is om havo te volgen,
stapelen vaker (figuur 2.4). Het is aannemelijk dat de drempel om te stapelen lager is als dat op dezelfde
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vestiging of school kan. Aan de andere kant hebben leerlingen op (brede) vestigingen waar meerdere niveaus
worden aangeboden mogelijk wel al voor het diploma meer mogelijkheden gehad om op het juiste niveau
terecht te komen (via op- en afstroom), waardoor stapelen juist minder nodig kan zijn. Ondanks dat een lagere
drempel om te stapelen een aannemelijke verklaring voor de verschillen in figuur 2.4 is, zijn deze resultaten
niet causaal te interpreteren. We zien namelijk ook dat leerlingen op deze brede vestigingen gemiddeld vaker
een diploma halen dat onder het niveau van het schooladvies ligt (voor leerlingen die in 2017 een vmbo-tdiploma halen: 45% tegenover 32%), en in tabel 2.1 hebben we gezien dat deze leerlingen gemiddeld vaker
stapelen. Zie tabel A.2 in appendix A.3 voor de kenmerken van leerlingen op brede en niet-brede vestigingen.
De verschillen uit figuur 2.4 kunnen dus mogelijk ook voor een deel worden verklaard door verschillen in de
schoolloopbaan in de periode voor het behalen van het eerste diploma (bijvoorbeeld door afstroom). Het
volgende hoofdstuk gaat verder in op de verschillen tussen scholen en wat die betekenen voor de
schoolloopbanen van leerlingen.
Figuur 2.4 Vmbo-t-leerlingen die op vestigingen zitten waar het mogelijk is om havo te doen, stapelen vaker.

Noot: Deze figuur bevat het percentage stapelaars op scholen (vestigingsniveau) waar havo wel en niet wordt aangeboden.

3 Verschillen tussen scholen
Het percentage leerlingen dat stapelt, verschilt aanzienlijk tussen scholen. We kijken in dit hoofdstuk naar
verschillen op vestigingsniveau. Als we scholen in decielen indelen op basis van het percentage stapelaars per
schoolvestiging, zien we dat op de 10% scholen met de hoogste vmbo-t-stapelpercentages (deciel 10) bijna
40% van de vmbo-t-leerlingen stapelt (figuur 3.1). In het laagste deciel stapelt maar ongeveer 5% van de vmbot-leerlingen. Bij de stapelaars van de havo zien we een soortgelijk effect. Hier stapelt circa 1% in het laagste
deciel en meer dan 15% in het hoogste deciel. 7 Deze verschillen zijn persistent over de tijd: tussen de 30 en 40
procent van de scholen met de 20% minste stapelaars valt ook vier jaar later in de onderste twee decielen.

7
Het percentage stapelaars per school hangt samen met de mogelijkheid om het hogere stapelniveau te kunnen volgen binnen
dezelfde schoolvestiging. Voor stapelaars vanaf vmbo-t betekent dit dat havo beschikbaar is en voor stapelaars vanaf de havo dat vwo
beschikbaar is. Terwijl het voor havoleerlingen vrijwel altijd mogelijk is om op dezelfde vestiging vwo te volgen, is het voor een
substantieel deel van de vmbo-t-leerlingen niet mogelijk om op dezelfde vestiging havo te volgen (zie ook paragraaf 2.2). Scholen waar
het voor leerlingen niet mogelijk is om het hogere niveau te volgen, vallen vaker in de lagere decielen. Als we echter figuur 3.1 maken
enkel voor schoolvestingen waar het voor leerlingen mogelijk is om het hogere niveau te volgen, blijft hetzelfde patroon overeind, zie
figuur A.1 (rechter figuur) in appendix A.3. Ook als we scholen indelen op BRIN-niveau (in plaats van op vestigingsniveau), blijven de
patronen uit figuur 3.1 overeind, zie figuur A.1 (linker figuur) in appendix A.3.
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Scholen met de meeste stapelaars (hoogste twee decielen) hebben ongeveer 40% kans om vier jaar later weer
in de bovenste twee decielen te zitten.
Figuur 3.1 Het percentage stapelaars verschilt aanzienlijk tussen scholen.

Noot: De decielen zijn gebaseerd op het percentage stapelaars per schoolvestiging op basis van een driejaarsgemiddelde van 2015, 2016 en
2017. Vervolgens is het driejaarsgemiddelde percentage stapelaars per deciel berekend. 95%-BI geeft de 95%-betrouwbaarheidsinterval van
het gemiddelde weer. Figuur A.1 in appendix A.3 laat zien dat het patroon uit deze figuur overeind blijft wanneer we scholen indelen op
BRIN-niveau (in plaats van op vestigingsniveau) en wanneer we alleen kijken naar schoolvestigingen waar het mogelijk is voor leerlingen
om het hogere niveau te volgen (op dezelfde vestiging).

Leerlingen die stapelen op scholen met een hoog stapelpercentage hebben een iets lager gemiddeld
eindcijfer op hun eerste vo-diploma (figuur 3.2). Het lijkt er dus op dat scholen met een hoog percentage
stapelaars iets minder selectief zijn. Dit patroon is niet terug te zien in het gemiddelde eindcijfer van alle
leerlingen. Voor de havisten is een stabiel patroon te zien in het gemiddelde eindcijfer, ongeacht het
percentage stapelaars per school. Voor vmbo-t-leerlingen stijgt het gemiddeld eindcijfer licht naarmate het
percentage stapelaars op school hoger is. Voor zowel vmbo-t als havo ligt het gemiddelde eindcijfer van
stapelaars hoger dan het gemiddelde eindcijfer van alle leerlingen.
Het percentage stapelaars per school lijkt niet bepalend te zijn voor de slagingspercentages of de kans
om te doubleren na het stapelen (figuur 3.3). Er is geen duidelijk patroon te zien in de slagingspercentages
en het percentage doubleerders op basis van het percentage leerlingen dat stapelt op een school. Alleen op
scholen waar slechts enkele leerlingen stapelen vanaf havo, hebben die enkele leerlingen een hoger
slagingspercentage (maar dit gaat dus om kleine aantallen). Het lijkt voor het succes van stapelaars dus niet uit
te maken of een school een hoger of lager stapelpercentage heeft en of een school meer of minder selectief is.
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Figuur 3.2 De gemiddelde eindcijfers van stapelaars zijn iets lager op scholen waar veel gestapeld wordt.

Noot: De decielen zijn gebaseerd op basis van het percentage stapelaars per schoolvestiging op basis van een driejaarsgemiddelde van
2015, 2016 en 2017. Vervolgens zijn de driejaarsgemiddelde cijfers van het eerst behaalde vo-diploma van de leerlingen die daarna
gestapeld hebben en van alle gediplomeerden per deciel berekend. 95%-BI geeft de 95%-betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde
weer.

Figuur 3.3 Het percentage stapelaars per school is niet bepalend voor het slagingspercentage (links) en de doubleerkans
(rechts).

Noot: Merk op dat de twee figuren een andere y-as hebben. De decielen zijn gebaseerd op basis van het percentage stapelaars per
schoolvestiging, driejaarsgemiddelde in 2015, 2016 en 2017. Vervolgens is het driejaarsgemiddelde van het percentage stapelaars dat
succesvol een tweede vo-diploma gehaald heeft per deciel berekend (linker figuur). Het rechter figuur geeft het driejaarsgemiddelde van
het percentage leerlingen dat na het stapelen minimaal een jaar is blijven zitten per deciel weer, alleen voor vmbo-t vanwege het lage
aantal observaties voor de havo. 95%-BI geeft de 95%-betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde weer.

Vmbo-t-leerlingen op scholen met veel stapelaars bereiken vaker het hoger onderwijs. Op scholen met de
minste stapelaars volgt 43% van de vmbo-t-leerlingen binnen zes jaar na het behalen van het eerste vodiploma een ho-opleiding (veelal op hbo-niveau) tegenover 53% van de leerlingen die op scholen met het
hoogste percentage stapelaars gezeten hebben (tabel 3.1). Van de leerlingen van scholen met het hoogste
percentage stapelaars belandt een veel groter deel op het hoger onderwijs via de havo vergeleken met de
leerlingen van de scholen met het laagste percentage stapelaars (23,1% tegenover 5,4%). Op scholen met het
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laagste percentage stapelaars, gaan leerlingen vaker via het mbo naar het hoger onderwijs (37,6% tegenover
30,2%). Dat minder leerlingen van scholen met lage stapelpercentages via de havo op het hoger onderwijs
terechtkomen, is voor een deel een logisch gevolg van het feit dat weinig leerlingen op deze scholen stapelen.
Belangrijk is echter dat, ondanks dat leerlingen van scholen met weinig stapelaars relatief vaker op het hoger
onderwijs komen via het mbo, er substantiële verschillen zijn in het percentage leerlingen dat uiteindelijk op
het hbo terechtkomt tussen scholen met veel en weinig stapelaars.
Tabel 3.1 De schoolloopbanen van leerlingen verschillen tussen scholen met lage en hoge percentages stapelaars per
school.
Totaal op ho

Totaal op mbo

Aantal

Op ho via havo

Op ho via mbo

20% scholen met minste stapelaars

5,4%

37,6%

53,6%

5923

20% scholen met meeste stapelaars

23,1%

30,2%

40,7%

6839

Noot: Deze tabel geeft de gemiddelde percentages en aantallen over de periode 2005-2014 weer. Deze percentages verschillen nauwelijks
per jaar, vandaar dat we hier enkel de gemiddelden van de gehele periode rapporteren. De aantallen tussen decielen 1-2 en decielen 9-10
zijn niet gelijk, omdat de decielen op vestigingsniveau bepaald zijn en niet alle vestigingen even groot zijn qua leerlingpopulatie. We
kijken naar uitkomsten zes jaar na het behalen van het eerste diploma en er is geen selectie gemaakt op het wel of niet behalen van een
diploma.

Bovenstaande schoolverschillen duiden op ongelijke kansen tussen leerlingen. Ondanks dat scholen met
hoge percentages stapelaars minder strenge eisen lijken te stellen aan de stapelaars (figuur 3.2), beïnvloedt
deze selectiviteit niet de kans om succesvol te stapelen (figuur 3.3). Bovendien lijkt dit verder door te werken in
de schoolloopbaan, want leerlingen van scholen met hoge stapelpercentages stromen vaker door naar het hbo
(tabel 3.1).

4 Verschillen tussen leerlingen
Er zijn verschillen tussen leerlingen in wie stapelt, wie dit succesvol doet en welke onderwijsroutes
gevolgd worden. In dit hoofdstuk brengen we verschillen in het stapelen tussen verschillende groepen
leerlingen in kaart. Als eerste kijken we in paragraaf 4.1 naar welke groepen leerlingen vaker stapelen op het
voortgezet onderwijs. Vervolgens kijken we in paragraaf 4.2 naar welke groepen vaker succesvol stapelen (een
tweede vo-diploma behalen). In paragraaf 4.3 kijken we naar verschillen in onderwijsroutes tussen
verschillende groepen leerlingen. Vmbo-t-leerlingen kunnen het hbo ook bereiken via een mbo-diploma en
havisten kunnen ook via het hbo naar de universiteit. Welke groepen leerlingen kiezen vaker voor deze
alternatieve onderwijsroutes? En wat zijn de verschillen in onderwijsroutes tussen niet-stapelaars, succesvolle
stapelaars en niet-succesvolle stapelaars?

4.1

Wie stapelt vanaf vmbo-t en havo?

Vanaf zowel vmbo-t als havo stapelen leerlingen met een migratieachtergrond vaker (figuur 4.1). Dit
stapelgedrag is terug te zien in vervolgopleidingen. Zo geven personen met een migratieachtergrond die een
opleiding in het hoger of wetenschappelijke onderwijs volgen, vaker aan door te stapelen op dat niveau te zijn
gekomen (De Winter-Koçak e.a., 2021). Opvallend is dat het gemiddelde eindcijfer van de stapelaars met een
migratieachtergrond over de onderzochte periode gemiddeld wat lager lag dan dat van de stapelaars zonder
migratieachtergrond. Dit kan duiden op een hogere motivatie tot stapelen onder leerlingen met een
migratieachtergrond. Zo geven deze leerlingen vaker (50,9%) aan dat ze stapelen omdat zij een te laag
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schooladvies ontvangen hebben in vergelijking met de stapelaars zonder migratieachtergrond (40,8%) (De
Winter-Koçak e.a., 2021).
Figuur 4.1 Leerlingen met een migratieachtergrond stapelen vaker, zowel vanaf vmbo-t (links) als vanaf havo (rechts).

Noot: Deze figuur toont het percentage stapelaars (vanaf vmbo-t (links) of vanaf havo (rechts)) ten opzichte van het totaal aantal
leerlingen met hetzelfde vo-diploma niveau en met dezelfde migratieachtergrond.

Door de jaren heen zijn relatief gezien meer vrouwen gaan stapelen. Vanaf vmbo-t stapelden mannen tot
2013 iets vaker, vanaf 2013 stapelen vrouwen vaker (figuur 4.2). Bij havisten is het verschil tussen het aandeel
mannen en vrouwen dat stapelt sinds 2014 afgenomen, met gelijke stapelpercentages vanaf 2017.
Figuur 4.2 Vrouwen zijn relatief vaker gaan stapelen.

Noot: Deze figuur toont het percentage stapelaars (vanaf vmbo-t (links) of vanaf havo (rechts)) ten opzichte van het totaal aantal
leerlingen dat een vo-diploma heeft gehaald in een bepaald jaar. De percentages zijn berekend op basis van de combinatie van het niveau
waar een leerling van stapelt en het geslacht van de leerling.
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In de laatste jaren stapelen kinderen uit huishoudens met inkomens uit het hoogste en laagste
inkomenskwintiel het vaakst (figuur 4.3). Het hoge stapelpercentage binnen het laagste inkomenskwintiel
lijkt deels samen te hangen met het feit dat leerlingen met een migratieachtergrond relatief vaker in dit laagste
inkomenskwintiel zitten. Mogelijke verklaringen voor het hoge stapelgedrag van leerlingen uit huishoudens
met inkomens uit het hoogste inkomenskwintiel zijn onder andere meer financiële steun (bijvoorbeeld in de
vorm van bijles) van de ouders, een hoger waardeoordeel van een diploma van een hoger onderwijsniveau
door de ouders en kinderen en meer nadruk op de onderwijsvoortgang door de ouders (CBS, 2016a).
Figuur 4.3 Leerlingen uit huishoudens met inkomens uit het hoogste inkomenskwintiel stapelen het vaakst.

Noot: Deze figuur toont het percentage stapelaars (vanaf vmbo-t (links) of vanaf havo (rechts)) ten opzichte van het totaal aantal
leerlingen dat een vo-diploma heeft gehaald in een bepaald jaar. De percentages zijn berekend op basis van de combinatie van het niveau
waar een leerling van stapelt en het inkomen van het huishouden van de leerling.

Leerlingen in zeer sterke stedelijke gebieden stapelen het vaakst (figuur 4.4). Dit hangt mogelijk samen
met meer stapelmogelijkheden binnen een relatief beperkte reisafstand. Voor 2011 stapelden vmbo-tleerlingen uit niet-stedelijke gebieden relatief vaak, sinds 2011 is het stapelgedrag voor deze groep leerlingen
afgenomen. Het stapelgedrag van havisten gelet op de stedelijkheid van de locatie van de schoolvestiging laat
voor 2014 geen duidelijk patroon zien. Vanaf 2014 stapelen havisten uit zeer stedelijke gebieden echter het
vaakst, al gaat het hier om een klein aantal leerlingen.
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Figuur 4.4 In zeer stedelijke gebieden wordt vaker gestapeld.

Noot: Deze figuur toont het percentage stapelaars (vanaf vmbo-t (links) of vanaf havo (rechts)) ten opzichte van het totaal aantal
leerlingen dat een vo-diploma heeft gehaald in een bepaald jaar. De percentages zijn berekend op basis van de combinatie van het niveau
waar een leerling van stapelt en de stedelijkheid van de school van de leerling.

4.2 Wie lukt het om te stapelen vanaf vmbo-t en havo?
Stapelaars die succesvol zijn in het behalen van een diploma van het hogere niveau verschillen op een
aantal gebieden van stapelaars die niet succesvol zijn. Van alle stapelaars slaagt 81,4% vanaf vmbo-t en
83,2% vanaf de havo erin om een diploma te halen van een hoger niveau (op een vo- of vavo-school). Om te
onderzoeken welke leerlingen dit zijn, zetten we in tabel 4.1 de gemiddeldes van een aantal
achtergrondkenmerken (vergelijkbaar met tabel 2.1) van succesvolle stapelaars naast de gemiddeldes van de
stapelaars die uiteindelijk geen diploma op het hogere niveau gehaald hebben. Het is hierbij belangrijk om te
onthouden dat beide groepen wel een vo-diploma behaald hebben van het niveau vanaf waar zij stapelen. Het
verschil tussen succesvolle en niet-succesvolle stapelaars gaat dus enkel om het wel of niet behalen van een
tweede vo-diploma van een hoger onderwijsniveau.
Een aantal schooluitkomsten uit de periode vóór het stapelen kunnen indicatief zijn of een leerling
succesvol stapelt. Zo zijn studenten die succesvol stapelen minder vaak afgestroomd in de bovenbouw of in
de onderbouw, hebben zij minder vaak gedoubleerd en hebben zij een hoger gemiddeld eindcijfer op hun
eerste diploma. Verder zijn succesvolle stapelaars vaker vrouw en komen zij vaker uit huishoudens met
inkomens uit het hoogste inkomenskwintiel. Niet-succesvolle stapelaars vanaf vmbo-t zijn ook vaker
afgestroomd in de onderbouw.
Vrouwelijke leerlingen, leerlingen zonder migratieachtergrond en scholieren uit de hoogste
inkomenskwintielen hebben hogere slagingspercentages over de tijd. De verschillen in
slagingspercentages tussen leerlingen zonder en met een migratieachtergrond zijn over de tijd kleiner
geworden voor stapelaars vanaf vmbo-t (bij stapelaars vanaf havo waren/zijn de verschillen beperkt). De
verschillen tussen mannen en vrouwen waren klein tussen 2009-2014 (met name voor stapelaars vanaf havo),
daarvoor en daarna hadden vrouwen hogere slagingspercentages. De trend in slagingspercentages op basis
van inkomenskwintielen van huishoudens – des te hoger het inkomenskwintiel, des te hoger het
slagingspercentage – is stabiel voor vmbo-t stapelaars en vertoont enkele schommelingen voor havisten (al
gaat het hier om lagere aantallen). De trends in stapelpercentages op basis van verschillende
achtergrondkenmerken staan in appendix A.3 (figuur A.2 t/m figuur A.4).
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Tabel 4.1 Succesvolle stapelaars die in 2017 hun eerste vo-diploma haalden zijn minder vaak afgestroomd, hebben
minder vaak gedoubleerd en hebben een hoger eindcijfer ten opzichte van niet-succesvolle stapelaars.
Eerste vo-diploma: vmbo-t

Inkomenskwintiel
huishouden

Stedelijkheid

Onder- en overadvisering

Eerste vo-diploma: havo

Succesvol
gestapeld

Niet succesvol
gestapeld

Succesvol
gestapeld

Niet succesvol
gestapeld

Vrouw

52,2%

44,0%***

52,4%

47,5%*

Migratieachtergrond

24,0%

26,3%*

22,0%

20,1%

1

11,6%

14,9%***

7,7%

8,5%

2

14,7%

16,7%**

11,3%

15,7%**

3

22,2%

22,8%

17,1%

19,2%

4

27,2%

25,6%

25,5%

27,3%

5

24,3%

19,9%***

38,3%

29,3%***

Zeer sterk

21,8%

25,1%***

27,6%

24,7%

Sterk

36,7%

34,2%*

35,5%

35,2%

Matig

19,2%

16,6%**

20,0%

21,5%

Weinig

18,2%

18,2%

14,4%

16,0%

Niet

4,1%

5,8%***

2,5%

2,7%

Schooladvies lager dan eindtoets
(onderadvisering)

40,7%

40,2%

36,5%

36,6%

Schooladvies hoger dan eindtoets
(overadvisering)

26,0%

26,2%

20,4%

20,9%

40,8%

48,3%***

32,6%

37,4%*

Leerjaar 3 hoger dan schooladvies
(opstroom onderbouw)

9,7%

9,9%

23,6%

25,5%

Eerste diploma lager dan leerjaar 3
(afstroom bovenbouw)

6,6%

9,4%***

11,7%

14,7%*

Af- en opstroom in de onder- Leerjaar 3 lager dan schooladvies
en bovenbouw
(afstroom onderbouw)

Eerste diploma t.o.v.
schooladvies

Eerste diploma lager dan schooladvies

44,9%

52,7%***

42,2%

48,1%**

Eerste diploma hoger dan schooladvies

7,7%

7,5%

17,8%

16,8%

Doubleren

Doubleren onderbouw vo

3,9%

8,5%***

2,1%

3,7%*

Doubleren bovenbouw vo

1,7%

5,1%***

5,9%

11,2%***

Doubleren na stapelen

11,8%

13,4%*

2,6%

3,2%

7,1

6,8***

7,1

6,6***

Aantallen

6989

1592

2169

438

Slagingspercentage stapelaars

81,4%

Gemiddeld eindcijfer eerste diploma

83,2%

Noot: Deze tabel laat de gemiddelde kenmerken voor succesvolle stapelaars (inclusief stapelaars via vavo) en niet-succesvolle
stapelaars op het vmbo-t zien (eerste twee kolommen) en de havo (laatste twee kolommen) voor de leerlingen die in 2017 hun eerste
vo-diploma gehaald hebben. Zie tabel A.1 in appendix A.1 voor de definities van de variabelen. De asterisken achter de gemiddelde
waardes van de stapelaars geeft de uitslag van de t-test weer. Deze t-test toetst of de gemiddeldes van de succesvolle stapelaars en
gezakte stapelaars significant van elkaar verschillen. De p-waarden van deze test zijn als volgt: *** p-waarde < 0,01, ** p-waarde <
0,05, en * p-waarde < 0,1.

4.3

Verschillen in onderwijsroutes tussen leerlingen

Verschillen naar achtergrondkenmerken
Leerlingen met een migratieachtergrond maken vaker gebruik van stapelroutes op het vo en in het
vervolgonderwijs: ze stapelen vaker op het voortgezet onderwijs en stromen ook vaker door van het mbo
naar het hbo en van het hbo naar het wo. In deze paragraaf onderzoeken we de verschillen in het gebruik
van onderwijsroutes naar het hbo of het wo tussen groepen leerlingen. We kijken naar diploma’s of
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inschrijvingen binnen 6 jaar na het behalen van het eerste vo-diploma. Aangezien we geïnteresseerd zijn in
hoe leerlingen na het eerste vo-diploma hun onderwijsroute vervolgen, maken we hier geen selectie of
leerlingen een diploma op het mbo/hbo/wo behalen (diplomarendement in het vervolgonderwijs valt buiten
de scope van dit onderzoek). In de vorige paragraaf zagen we al dat leerlingen met een migratieachtergrond
vaker stapelen. Leerlingen/studenten met een migratieachtergrond maken echter ook vaker gebruik van
stapelroutes in het vervolgonderwijs (vanaf het mbo en het hbo). Dit geldt zowel voor leerlingen vanaf vmbo-t
(zie figuur 4.5) als vanaf havo (figuur 4.6). Dit kwam ook naar voren in een recent onderzoek naar de
(gestapelde) onderwijsroute van mensen met een migratieachtergrond (De Winter-Koçak e.a.,2021).
Figuur 4.5 Vmbo-t-gediplomeerden met een migratieachtergrond stapelen vaker dan leerlingen zonder
migratieachtergrond, zowel op het vo (via havo, links) als in het vervolgonderwijs (via mbo, rechts).

Noot: Het percentage is ten opzichte van het totaal aantal vmbo-t-gediplomeerden in een bepaald cohort, uitgesplitst naar
migratieachtergrond.

Figuur 4.6 Havo-gediplomeerden met een migratieachtergrond stapelen vaker dan leerlingen zonder
migratieachtergrond, zowel op het vo (via vwo, links) als in het vervolgonderwijs (via hbo, rechts).

Noot: Het percentage is ten opzichte van het totaal aantal havo-gediplomeerden in een bepaald cohort, uitgesplitst naar
migratieachtergrond.
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Ook voor andere achtergrondkenmerken zien we verschillen tussen leerlingen. Wanneer we kijken naar
verschillen tussen mannen en vrouwen zien we dat vanaf vmbo-t vrouwen vaker gebruikmaken van de route
via het mbo naar het hbo ten opzichte van mannen. Onder havo-gediplomeerden is het verschil in
onderwijsroutes tussen mannen en vrouwen kleiner, al zien we wel een stijging in het aantal vrouwen dat via
het hbo naar het wo gaat in de laatste jaren (ten opzichte van mannen). Ook als we naar het huishoudinkomen
kijken, zijn er verschillen. Vanaf vmbo-t komen leerlingen uit een huishouden met een hoog inkomen
(bovenste kwintiel) zowel vaker via de havo als via het mbo op het hbo terecht, ten opzichte van leerlingen uit
een huishouden met een lager inkomen. Vanaf de havo komen leerlingen uit huishoudens met de hoogste en
de laagste inkomens het vaakst via het hbo op het wo terecht ten opzichte van de andere inkomensgroepen.
Bovendien komen deze leerlingen in de laatste jaren ook het vaakst via het vwo op het wo, al zijn deze
verschillen klein. Zie appendix A.3 voor de figuren uitgesplitst naar geslacht (figuren A.5 en A.6) en
huishoudinkomen (A.7 en A.8).

Verschillen in onderwijsroutes tussen niet-stapelaars, succesvolle en niet-succesvolle stapelaars
Het percentage vmbo-t-gediplomeerden dat na acht jaar een inschrijving heeft op het hoger onderwijs
verschilt niet sterk tussen leerlingen die niet geprobeerd hebben om te stapelen en leerlingen die dit wel
geprobeerd hebben maar niet succesvol waren. Wanneer we rekening houden met het feit dat leerlingen die
geprobeerd hebben om te stapelen vanaf vmbo-t maar niet-succesvol waren in veel gevallen twee jaar langer
over het voortgezet onderwijs gedaan hebben ten opzichte van leerlingen die niet gestapeld hebben, zien we
dat leerlingen die niet geprobeerd hebben minder vaak in het hoger onderwijs zijn terechtgekomen (tabel 4.2,
rij 1 ten opzichte van rij 3). Vrijwel alle leerlingen die succesvol stapelden vanaf vmbo-t, hebben binnen acht
jaar ingeschreven gestaan op het hoger onderwijs (rij 4).
Tabel 4.2 Niet-succesvolle stapelaars vanaf vmbo-t bereiken ongeveer even vaak het hoger onderwijs als vmbo-tgediplomeerden die niet hebben geprobeerd te stapelen.
Jaar eerste vo-diploma
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Niet-geprobeerd om te stapelen,
inschrijving ho binnen 6 jaar na eerste
vo-diploma

43,2%

42,7%

42,8%

42,7%

42,9%

43,4%

43,7%

43,2%

44,0% 45,5%

Niet-geprobeerd om te stapelen,
inschrijving ho binnen 8 jaar na eerste
vo-diploma

45,7%

45,4%

45,4%

45,0%

45,3%

45,9%

46,2%

46,0%

Niet-succesvol gestapeld, inschrijving ho
binnen 8 jaar na eerste vo-diploma

44,2%

44,5%

43,8%

43,6%

46,3%

43,7%

46,9% 48,1%

Succesvol gestapeld, inschrijving ho
binnen 8 jaar na eerste vo-diploma

93,6%

93,8%

94,4% 94,4% 95,0%

94,8% 94,4% 95,2%

Noot: Zowel een inschrijving als een diploma op het hoger onderwijs binnen 6 of 8 jaar na het behalen van het eerste vo-diploma telt mee.

Havisten die geprobeerd hebben om te stapelen (op het vwo) maar hierin niet succesvol waren, hebben
acht jaar later vaker een inschrijving gehad op de universiteit vergeleken met havisten die niet
geprobeerd hebben om te stapelen (tabel 4.3). Dit is een verschil ten opzichte van vmbo-t, waar het verschil
tussen niet-succesvolle stapelaars en leerlingen die niet geprobeerd hebben om te stapelen kleiner is. 90% van
de havisten die succesvol heeft gestapeld heeft binnen acht jaar na het eerste diploma een inschrijving gehad
op de universiteit.
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Tabel 4.3 Niet-succesvolle stapelaars vanaf de havo hebben 8 jaar na hun vo-diploma vaker ingeschreven gestaan op
de universiteit dan havisten die niet hebben geprobeerd om te stapelen.
Jaar eerste vo-diploma
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Niet-geprobeerd om te stapelen, inschrijving 17,9%
universiteit binnen 6 jaar na eerste vodiploma

15,3%

14,1%

13,2%

13,4%

13,5%

14,4%

14,8%

16,3%

17,0%

Niet-geprobeerd om te stapelen, inschrijving 19,2%
universiteit binnen 8 jaar na eerste vodiploma

16,7%

15,5%

14,9%

15,1%

15,3%

16,2%

16,9%

Niet-succesvol gestapeld, inschrijving
universiteit binnen 8 jaar na eerste vodiploma

27,8%

24,0% 24,6% 22,1%

23,7%

28,0% 27,1%

28,4%

Succesvol gestapeld, inschrijving universiteit
binnen 8 jaar na eerste vo-diploma

88,6% 89,3% 88,0% 89,5% 90,0% 90,3% 91,0%

93,1%

Noot: Zowel een inschrijving als een diploma op de universiteit binnen 6 of 8 jaar na het behalen van het eerste vo-diploma telt mee.

5 Mogelijke alternatieve
verklaringen voor patronen in de
stapelcijfers
De beslissing om te stapelen is complex en hangt af van meerdere factoren. De lage(re) stapelpercentages
voor leerlingen vanaf vmbo-t (ten opzichte van tien jaar geleden) die we hebben besproken in hoofdstuk 2,
kunnen mogelijk ook voor een deel door andere trends verklaard worden. In dit hoofdstuk onderzoeken we
vier mogelijke alternatieve verklaringen:
1.
2.
3.
4.

Zijn scholen beter in staat alleen leerlingen te laten stapelen/doorstromen die ook kans op succes
hebben?
Worden leerlingen vaker direct op een hoger niveau geplaatst, waardoor stapelen mogelijk minder
nodig is?
Is er minder afstroom (of meer opstroom), waardoor stapelen mogelijk minder nodig is?
Wordt er vaker voor alternatieve klimroutes via mbo en/of hbo gekozen, in plaats van het stapelen
van vo-diploma’s?

Uit onderstaande analyses blijkt dat drie van de vier ‘communicerende vaten’ mogelijk een rol spelen,
daarom is het van belang om trends in stapelen niet afzonderlijk te bekijken. In de periode dat minder
leerlingen vanaf het vmbo-t stapelden, nam het slagingspercentage van stapelaars toe, het percentage
leerlingen dat was ondergeadviseerd nam af en er gingen meer vmbo-t-leerlingen via het mbo naar het hbo.
Trends in op- en afstroom in de onder- en bovenbouw lijken de trends in de stapelpercentages niet te kunnen
verklaren. We kunnen in dit onderzoek niet aantonen wat het kwantitatieve effect van de verschillende
communicerende vaten op de stapelpercentages is, ook omdat de verschillende kanalen met elkaar
samenhangen (zo is het niveau waarop leerlingen geplaatst worden ook van invloed op de kans op af- en
opstroom).
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5.1

Zijn scholen beter in staat alleen leerlingen te laten
stapelen die ook kans op succes hebben?

In de periode 2009-2014, toen minder leerlingen stapelden vanaf vmbo-t, steeg het slagingspercentage
van stapelaars. Deze stijgende trend (figuur 5.1 links) wijkt af van de trend in het slagingspercentage van alle
gediplomeerden (figuur 5.1 rechts); daar is geen stijgende trend zichtbaar. Daarmee lijkt een deel van de
dalende trend in het percentage vmbo-t-leerlingen dat stapelt (zie figuur 2.1) te verklaren doordat scholen
beter in staat waren leerlingen te laten stapelen die ook kans op succes hebben. Figuur A.10 in appendix A.3
laat zien dat de stijging in de slagingspercentages zichtbaar blijft, maar wel iets afvlakt, wanneer we
controleren voor het gemiddelde eindcijfer op het eerste diploma van stapelaars. Dit betekent dat de stijging
in de gemiddelde eindcijfers van stapelaars (zie figuur 2.2, mogelijk door een strengere selectie van scholen)
slechts een deel van de stijging in de slagingspercentages verklaart. Mogelijk waren scholen beter in staat om
stapelaars te ondersteunen of hebben scholen in deze periode leerlingen strenger geselecteerd op andere
aspecten dan het gemiddelde cijfer, bijvoorbeeld het hebben van een extra vak en/of een cijfereis op specifieke
vakken.
Figuur 5.1 Tussen 2009 en 2014 steeg het slagingspercentage van stapelaars (links) op de havo (vanaf vmbo-t) en op het
vwo (vanaf havo), terwijl het slagingspercentage van alle gediplomeerden in deze periode niet steeg (rechts).

Noot: Zie figuur A.9 in appendix A.3 voor de overige niveaus van de linker figuur. De gearceerde periode (2009-2013) is de periode waarin
minder leerlingen stapelden vanaf vmbo-t (zie figuur 2.1).

De stijging in het slagingspercentage kan echter niet de enige verklaring zijn voor de daling in het aantal
stapelaars vanaf vmbo-t. In de periode 2009-2014 (jaar van eerste diploma) daalde namelijk niet alleen het
percentage stapelaars (zie figuur 2.1), maar ook het aantal succesvolle stapelaars (van 17% naar 13%, zie figuur
5.2). Met andere woorden, per saldo is in deze periode ook het aantal mensen dat een tweede diploma behaald
heeft (succesvol heeft gestapeld) gedaald. Bovendien is het opvallend dat ook het slagingspercentage (op het
vwo) van stapelaars vanaf de havo steeg (zie figuur 5.1 links), terwijl het aantal stapelaars in deze periode niet
een sterke trend vertoonde.
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Figuur 5.2 In de periode 2009-2014 (jaar van eerste diploma) daalde ook het aantal succesvolle stapelaars vanaf vmbo-t.

Noot: Zie figuur A.11 in appendix A.3 voor de overige niveaus. De gearceerde periode (2009-2013) is de periode waarin minder leerlingen
stapelden vanaf vmbo-t (zie figuur 2.1).

5.2 Worden leerlingen vaker direct op een hoger niveau
geplaatst?
Het feit dat minder leerlingen onder het niveau van hun toetsadvies werden geplaatst, verklaart mogelijk
ook een deel van de daling in de stapelpercentages vanaf vmbo-t. In hoofdstuk 2.1 zagen we dat vmbo-tleerlingen die stapelen iets vaker zijn ondergeadviseerd en iets minder vaak zijn overgeadviseerd (tabel 2.1). Als
leerlingen vaker direct al op een hoger niveau worden geplaatst, is stapelen mogelijk minder nodig. Figuur 5.3
laat het percentage leerlingen zien dat is ondergeadviseerd (links) en is overgeadviseerd (rechts). Het feit dat
minder leerlingen zijn ondergeadviseerd en meer leerlingen zijn overgeadviseerd (voor de toetsadviezen
vmbo-k tot en met havo) in de periode 2006 t/m 2009 (jaar van de eindtoets) kan een verklaring zijn voor de
dalende trend in de stapelpercentages vanaf vmbo-t die we vier jaar later zien. Na 2009 stijgt (daalt) het
percentage leerlingen met een vmbo-gt/havo-toetsadvies dat wordt ondergeadviseerd (overgeadviseerd), dit
valt ook samen met de lichte stijging in de stapelpercentages voor vmbo-t-leerlingen vier jaar later. Mogelijk
spelen patronen in onder- en overadvisering dus een rol.
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Figuur 5.3 Patronen in onderadvisering (links) en overadvisering (rechts) op basis van het eindtoetsresultaat
(toetsadvies) zijn niet constant over de tijd.

Noot: Zie figuur A.12 in appendix A.3 voor de overige niveaus. Met onderadvisering (overadvisering) bedoelen we dat het niveau van
schooladvies lager (hoger) is dan het niveau op basis van de score op de eindtoets. Halve verschillen worden ook meegeteld, bijvoorbeeld:
een leerling is ondergeadviseerd als deze een havo-schooladvies heeft ontvangen maar de eindtoets op havo/vwo-niveau heeft gemaakt.
De gearceerde periode (2006-2009, jaar van eindtoets) komt overeen met de periode waarin minder leerlingen stapelden vanaf vmbo-t (4
jaar later, 2009-2013, zie figuur 2.1).

5.3

Is er minder afstroom in het vo?

Trends in op- en afstroom in de onder- en bovenbouw lijken de trends in de stapelpercentages niet te
kunnen verklaren. Als leerlingen op het voortgezet onderwijs minder vaak afstromen en/of vaker opstromen,
is stapelen mogelijk minder nodig. In deze paragraaf kijken we zowel naar op- en afstroom in de onderbouw
(niveau in leerjaar 3 vergeleken met het schooladvies) als naar afstroom in de bovenbouw (niveau van het
eerste diploma vergeleken met het niveau in leerjaar 3) van vmbo-t- en havoleerlingen. De trends in op- en
afstroom vertonen echter andere patronen dan de trends in de stapelpercentages: de afstroom nam toe in
dezelfde periode dat stapelen vanaf vmbo-t afnam, terwijl je op basis van hogere percentages afstroom juist
zou verwachten dat meer leerlingen vanaf vmbo-t zouden stapelen (ceteris paribus). 8 Daarom lijkt deze
alternatieve verklaring geen drijvende kracht te zijn geweest achter de patronen in de stapelpercentages. We
tonen hier echter geen causale effecten aan. In paragraaf 5.2 hebben we namelijk gezien dat in diezelfde
periode leerlingen minder vaak zijn ondergeadviseerd en vaker zijn overgeadviseerd, wat naast een verklaring
voor de daling in het aantal stapelaars tegelijkertijd ook de stijging in de afstroom zou kunnen verklaren. Het
is dus niet mogelijk om onderadvisering en afstroom volledig los van elkaar te analyseren.

Op- en afstroom in de onderbouw
Trends in op- en afstroom in de onderbouw vertonen andere trends dan de stapelpercentages vanaf
vmbo-t. Vmbo-t-leerlingen die in leerjaar 3 lager zitten dan hun schooladvies (afstroom in de onderbouw)
stapelen gemiddeld vaker en leerlingen die in de onderbouw zijn opgestroomd juist minder vaak, voor havo is
dit verband minder sterk (zie tabel 2.1). We zien in de periode voor 2012 juist een toename in het aantal
leerlingen dat in leerjaar 3 onder het niveau van het schooladvies zit (figuur 5.4 links), terwijl in deze periode

Doubleren kan een alternatief zijn voor afstroom, daarom tonen we in figuur A.15 in appendix A.3 ook de het percentage leerlingen
dat minimaal een jaar is blijven zitten op de middelbare school. De patronen zijn vergelijkbaar met de patronen in afstroom in figuur
5.4 en figuur 5.5, al is de piek rondom 2013 en 2014 (jaar eerste diploma) minder hoog.
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het aantal stapelaars daalde. 9 Tevens daalde in deze periode de opstroom in de onderbouw (figuur 5.4
rechts). 10 De trends in op- en afstroom in de onderbouw lijken de trends in de stapelpercentages voor vmbo-tleerlingen dus niet te verklaren.
Figuur 5.4 In de periode 2008-2012 steeg het percentage leerlingen dat in leerjaar 3 onder het niveau van het
schooladvies zat (links) en daalde het percentage leerlingen dat in leerjaar 3 op een hoger niveau dan het
schooladvies zat (rechts)

Noot: Zie figuur A.13 in appendix A.3 voor de overige niveaus. Halve verschillen worden ook meegeteld, bijvoorbeeld: een leerling is
afgestroomd als deze een havo/vwo-schooladvies heeft ontvangen maar in leerjaar 3 op de havo zit. De gearceerde periode (2008-2012, jaar
in vo3) komt overeen met de periode waarin minder leerlingen stapelden vanaf vmbo-t (1 jaar later, 2009-2013, zie figuur 2.1).

Afstroom in de bovenbouw
Net zoals in de onderbouw, vertoont de afstroom in de bovenbouw andere trends dan de
stapelpercentages vanaf vmbo-t. Opstroom tussen leerjaar 3 en het eerste diploma komt zelden voor,
daarom kijkt figuur 5.5 alleen naar afstroom. In de jaren 2009-2013 zien we een lichte toename in het aantal
leerlingen dat een vmbo-t diploma heeft gehaald maar in leerjaar 3 nog op de havo zat (afgestroomd in de
bovenbouw), gevolgd door een daling vanaf 2013. Uit tabel 2.1 blijkt dat stapelaars vanaf vmbo-t gemiddeld
vaker zijn afgestroomd in de bovenbouw, waardoor je bij een stijgende trend in afstroom juist een toename in
het aantal stapelaars zou verwachten (ceteris paribus).
Het verband tussen afstroom in de bovenbouw en de kans om te stapelen lijkt anders voor vmbo-t dan
voor havo: stapelaars vanaf de havo zijn gemiddeld juist minder vaak in de bovenbouw afgestroomd ten
opzichte van niet-stapelaars. Uit tabel 2.1 blijkt dat 12,2% van de stapelaars vanaf de havo zijn afgestroomd in
de bovenbouw (in leerjaar 3 dus nog op vwo zaten), tegenover 18,6% van de niet-stapelaars. Dit is een verschil
ten opzichte van vmbo-t, waar stapelaars gemiddeld vaker in de bovenbouw zijn afgestroomd ten opzichte van
niet-stapelaars. Mogelijk is voor havoleerlingen afstroom na leerjaar 3 een indicatie dat vwo minder passend

Merk op dat figuur 5.4 2016 refereert naar leerlingen die in 2016/2017 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs zaten. In figuur 2.1
refereert 2016 naar leerlingen die in 2016 hun eerste vo-diploma hebben gehaald. Vmbo-t-leerlingen die in 2016 in leerjaar 3 van het vo
zaten, halen in 2018 hun eerste diploma (nominale route). Havisten die 2016 in leerjaar 3 van het vo zaten, halen in 2019 hun eerste
diploma (nominale route).
10 Opvallend is dat het schooladvies vanaf 2012 bepalender lijkt te zijn geworden voor de positie in leerjaar 3: zowel afstroom als
opstroom daalt. Dit is voor een groot deel te verklaren doordat scholen in deze periode vaker een enkelvoudig schooladvies gaven.
Wanneer we halve verschillen (bijvoorbeeld een havo/vwo-schooladvies en in leerjaar 3 op havo) niet meetellen zien we dit patroon
niet. Ondanks dat dit dus deels een logisch gevolg is van de toename in het aantal enkelvoudige adviezen, is het verschil tussen een
enkelvoudig en een meervoudig schooladvies voor een leerling wel van belang omdat het de plaatsing in het vo kan beïnvloeden.
9
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is, waardoor deze leerlingen minder vaak stapelen. Of hebben/percipiëren afgestroomde havoleerlingen een
beter alternatief voor stapelen in de vorm van het hbo, ten opzichte van afgestroomde vmbo-t-leerlingen.
Er zijn sterke patronen in het percentage havo-gediplomeerden dat is afgestroomd in de bovenbouw,
ondanks dat er weinig trends zijn in het percentage stapelaars vanaf de havo. Ondanks een substantiële
stijging in de afstroom in de bovenbouw tot 2013, gevolgd door een daling vanaf 2014 (figuur 5.5), zien we
zoals eerder besproken geen sterke trends in het percentage stapelaars vanaf de havo. Het zou kunnen dat
beleidswijzigingen rondom de eindexamens deels een verklaring zijn voor deze patronen, maar dit is niet met
zekerheid vast te stellen. Sinds 2012 moeten leerlingen gemiddeld een voldoende halen op het centraal
eindexamen om te slagen (de CE-eis). Daarnaast is vanaf 2013 (havo en vwo) en 2014 (vmbo) de
kernvakkenregeling ingegaan: op het vmbo mogen leerlingen niet lager dan een vijf hebben voor Nederlands
en op de havo en het vwo mogen leerlingen ten hoogste één vijf hebben voor Nederlands, Engels en wiskunde.
Het zou kunnen dat scholen op deze regels anticipeerden en meer leerlingen lieten afstromen in de
bovenbouw, om te voorkomen dat de slagingspercentages zouden dalen. De slagingspercentages namen
echter niet sterk af (zie ook figuur 5.1, rechts), waardoor scholen in de daaropvolgende jaren mogelijk weer
minder leerlingen lieten afstromen in de bovenbouw. Zie appendix A.2 voor een overzicht van relevante
beleidswijzingen.
Figuur 5.5 Het percentage leerlingen dat een diploma behaalt onder het niveau waar ze in leerjaar 3 zaten (afstroom in
de bovenbouw), steeg in de periode 2009-2013 en daalde in de periode 2014-2017.

Noot: Zie figuur A.13 in appendix A.3 voor de overige niveaus. De gearceerde periode (2009-2013) is de periode waarin minder leerlingen
stapelden vanaf vmbo-t (zie figuur 2.1).

5.4 Wordt er vaker voor andere klimroutes gekozen?
In de periode dat minder leerlingen vanaf vmbo-t stapelden, maakten meer leerlingen gebruik van de
alternatieve klimroute naar het hbo via het mbo. Vmbo-t-leerlingen die naar het hbo willen, kunnen dit
bereiken door te stapelen (via de havo), of via het mbo. In de periode 2009-2013, toen er een dalende trend was
van leerlingen die vanaf vmbo-t stapelden, daalde het percentage leerlingen dat via de havo naar het hbo ging
van 13,6% naar 10,1% (figuur 5.6, links). In deze periode werd echter wel vaker gebruikgemaakt van de route via
het mbo naar het hbo (stijging van 33,6% naar 36,3%). In de periode daarvoor, toen er een stijgende trend was
in het stapelen vanaf vmbo-t, zien we het tegenovergestelde patroon. Het percentage leerlingen dat via de
havo naar het hbo ging steeg van 9,8% (2004) naar 13,8% (2007) en het percentage leerlingen dat via mbo naar
hbo ging daalde van 34,8% (2004) naar 32,6% (2007). Merk op dat we in deze analyses kijken naar uitkomsten
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zes jaar na het behalen van het eerste diploma en alleen kijken of leerlingen op het hbo zijn ingeschreven (en
dus niet of ze ook een diploma behalen). 11 Voor havisten geldt dat de route naar de universiteit meestal via het
hbo loopt; weinig leerlingen volgen de route via het vwo (figuur 5.6, rechts).
De aantrekkelijkheid van de ‘alternatieve klimroutes’ kan een rol spelen bij de beslissing om te stapelen
op het voortgezet onderwijs. Het aantrekkelijker maken van de route via mbo is bijvoorbeeld een van de
doelen van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’, die van kracht is sinds augustus 2014. Een van de onderdelen van
deze wet was het inkorten van mbo-opleidingen, omdat de route naar het hbo via het mbo langer is dan de
route via de havo. In de evaluatie van deze wet wordt echter gesteld dat de betrokkenen geen effecten zien op
de instroom in het mbo. De onderzoekers stellen ook dat er nauwelijks meer doorstroom is naar het mbo
vanuit vmbo-t als gevolg van deze wet (Consortium 2B MBO, 2020). Daarnaast is het opmerkelijk dat het aantal
stapelaars vanaf de havo licht is gestegen vanaf 2015 (zie figuur 2.1): dit valt samen met de introductie van het
studievoorschotstelsel. Mogelijk is door het wegvallen van de basisbeurs de route naar de universiteit via het
hbo minder aantrekkelijk geworden voor havisten, en kiezen ze daarom vaker voor de route via het vwo.
Figuur 5.6 In de jaren dat minder wordt gestapeld vanaf vmbo-t, maken meer leerlingen gebruik van de route via het
mbo naar het hbo (links). De meeste havisten die op het wo terechtkomen, doen dit via het hbo (rechts).

Noot: De gearceerde periode (2009-2013) is de periode waarin minder leerlingen stapelden vanaf vmbo-t (zie figuur 2.1).

6 Aanknopingspunten voor beleid
Het is belangrijk om meer zicht te krijgen op wat achter de grote verschillen in de stapelpatronen tussen
scholen zit. Ondanks dat scholen met hoge percentages stapelaars minder strenge eisen lijken te stellen aan
de stapelaars (stapelaars hebben gemiddeld minder hoge cijfers), beïnvloedt deze selectiviteit niet de kans om
succesvol te stapelen (de slagingspercentages op scholen met veel en weinig stapelaars zijn vergelijkbaar).
Bovendien lijkt dit verder door te werken in de schoolloopbaan, want leerlingen van scholen met hoge

Uit onderzoek van ResearchNed (2021) weten we dat studenten met een mbo-achtergrond ongeveer even vaak na het eerste jaar met
hun hbo-opleiding gestopt zijn ten opzichte van studenten met een havo-achtergrond. Er is echter wel een onderliggend verschil:
studenten met een havodiploma wisselen vaker van opleiding, terwijl studenten vanuit het mbo vaker het hoger onderwijs verlaten na
het eerste jaar (ResearchNed, 2021). Als we kijken naar het diplomarendement (diploma binnen 5 jaar) zijn er ook verschillen, al zijn
deze wel kleiner geworden. Sinds instroomcohort 2013-2014 is er een lichte stijging in het bachelorrendement van mbo’ers met
ongeveer twee %-punt per cohort waardoor het rendement van het cohort 2015-2016 met 48% dicht bij het percentage ligt van
studenten die zijn ingestroomd vanuit de havo (ongeveer 50%, ResearchNed (2021)).
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stapelpercentages stromen vaker door naar het hbo. Dit duidt op kansenongelijkheid, omdat het voor de
stapelkansen van een leerling uitmaakt op welke school je zit. Verder onderzoek is nodig om meer grip te
krijgen op de oorzaken van deze verschillen.
Bij het ontwikkelen van beleid rondom het stimuleren van stapelkansen dienen een aantal aspecten
meegenomen te worden. Ten eerste is het belangrijk om stapelen niet afzonderlijk te bekijken. De
schoolloopbaan voorafgaand aan het eerste diploma, bijvoorbeeld de initiële plaatsing en op- en afstroom,
speelt namelijk een rol bij de beslissing om te stapelen. Beleid rondom bijvoorbeeld vroege selectie zal
daarom ook invloed hebben op het stapelen. Als het selectiemoment wordt uitgesteld, is stapelen mogelijk
minder nodig. Ook de Onderwijsraad (2021) wijst hierop. Ten tweede bepaalt de aansluiting tussen
verschillende onderwijsniveaus deels in welke mate stapelen nodig en mogelijk is. Zo moeten vmbo-tleerlingen nu al vroeg beslissen of ze willen stapelen, omdat ze dan een extra vak moeten volgen. Daarnaast
doen havoleerlingen examen in zeven vakken, tegenover acht op het vwo. Tevens is wiskunde niet verplicht in
het havoprofiel cultuur en maatschappij, terwijl wiskunde op het vwo deel uitmaakt van elk profiel. Scholen
noemen de afstemming tussen de profielen of het vakkenpakket dan ook als een van de belangrijkste
knelpunten voor de overgang van havo naar vwo (Oberon, 2018). De Onderwijsraad (2018) heeft eerder ook
gewezen op de knelpunten rondom de inhoudelijke aansluiting van het vmbo en de havo.
Tot slot is het van belang de gegevens van de brugklasperiode beter te registreren en de effecten van het
doorstroomrecht te monitoren. Door een betere registratie van de brugklasperiode zou meer en beter
onderzoek mogelijk zijn, bijvoorbeeld naar de effecten van een later selectiemoment op de schoolloopbaan.
In dit onderzoek hebben we niet kunnen kijken naar de effecten van dakpan- en brede brugklassen op de
schoolloopbaan, omdat de administratieve gegevens van de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs
onbetrouwbaar zijn (en we dus niet zeker weten op welk niveau leerlingen zitten). Deze data kunnen ook
helpen bij het monitoren van de effecten van de invoering van het doorstroomrecht. Toekomstig onderzoek
naar het effect van het doorstroomrecht kan meer inzicht bieden in of het type leerling dat stapelt verandert
en of het doorstroomrecht zorgt voor een verkleining van de substantiële en aanhoudende verschillen tussen
scholen.
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Appendix
A.1 Data en gemaakte selecties
Data
We maken gebruik van administratieve gegevens binnen de remote access omgeving van het CBS. 12 Op deze
manier kunnen we de schoolloopbanen van leerlingen vanaf het primair onderwijs (po) tot en met het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) analyseren, voor de periode 2004-2020. Deze
gegevens bevatten informatie over inschrijvingen en behaalde diploma’s in het bekostigd onderwijs in
Nederland. Belangrijke meetpunten in de schoolloopbaan zijn: de score op de Cito-eindtoets (en na 2015 de
Centrale Eindtoets) en het bijbehorende toetsadvies, het schooladvies, het niveau in leerjaar 3 van het vo, het
niveau van het eerste diploma, het niveau van het (eventuele) tweede vo-diploma (inclusief vavo-diploma’s),
inschrijvingen en/of diploma’s in het mbo en het hoger onderwijs. Niet alle gegevens zijn voor de gehele
periode beschikbaar, zo zijn gegevens over het resultaat op de Cito-eindtoets en het schooladvies van deze
leerlingen beschikbaar vanaf 2006.
Bovendien gebruiken we gegevens over relevante achtergrondkenmerken van de leerling, onder andere:
geslacht, inkomen van het huishouden (in percentielen van de gehele bevolking, peiljaar is het jaar waarin het
eerste vo-diploma wordt behaald) en migratieachtergrond. Daarnaast gebruiken we gegevens van de
kenmerken van de vo-school, zoals de stedelijkheid van de locatie van de school en welke niveaus op dezelfde
school worden aangeboden. Gegevens over scholen zijn zowel beschikbaar op vestigingsniveau als op BRINniveau, al zijn de resultaten in deze notitie getoond op vestigingsniveau (tenzij anders vermeld). Zie tabel A.1
voor de definities van de belangrijkste variabelen uit dit onderzoek.
De belangrijkste databeperking is dat we geen zicht hebben op de brugklasperiode (de eerste twee jaar van het
vo): de administratieve gegevens over het niveau en het type brugklas (breed, dakpan of categoraal) zijn niet
betrouwbaar. De administratieve gegevens over de eerste twee jaar in het voortgezet onderwijs zijn van
onbekende en daarmee onbetrouwbare kwaliteit, dit komt doordat deze informatie geen gevolgen heeft voor
de bekostiging van de scholen. De opgegeven gegevens door scholen worden daarom niet gecontroleerd.

Gemaakte selecties
Allereest nemen we in dit onderzoek alleen mensen mee die minimaal één diploma op het voortgezet
onderwijs hebben behaald. Bovendien richten we op leerlingen die maximaal twee diploma’s in het
voortgezet onderwijs hebben behaald. Slechts een klein aantal mensen behaalt meer dan twee vo-diploma’s.
We nemen ook vavo-diploma’s mee, maar alleen als er ook een regulier vo-diploma is behaald. Dit betekent
dat we mensen die eerst een regulier vo-diploma halen en vervolgens een vavo-diploma op een hoger niveau
ook meetellen als (succesvolle) stapelaar. We hebben echter geen informatie over de inschrijvingen op de
vavo, we weten daarom niet welke leerlingen hebben geprobeerd via de vavo een tweede vo-diploma te
behalen maar hierin niet succesvol waren.

Zie de website van het CBS voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelfonderzoek-doen
12
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Tabel A.1 Beschrijving van de definities van de variabelen.
Variabele:

Definitie van de variabele:

Stapelaar

Een leerlingen die na het behalen van een eerste vo-diploma
ingeschreven heeft gestaan op een hoger vo-niveau of een
tweede vo-diploma op een hoger niveau heeft behaald (inclusief
tweede diploma’s behaald op de vavo).

Succesvolle stapelaar

Een leerlingen die na het behalen van een eerste vo-diploma een
tweede vo-diploma op een hoger niveau heeft behaald.

Slagingspercentage stapelaars

Het percentage stapelaars dat een tweede vo-diploma haalt ten
opzichte van alle stapelaars.

Geslacht

Geslacht op basis van de Basis Registratie Personen (BRP)

Migratieachtergrond

Migratieachtergrond (eerste en tweede generatie) op basis van
de Basis Registratie Personen (BRP).

Inkomenskwintiel huishouden

Percentielgroepen gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van
particuliere huishoudens (exclusief institutionele huishoudens en
huishoudens met een onbekend inkomen). Percentielgroepen
zijn bepaald op de gehele bevolking.

Stedelijkheid

Stedelijkheid van de locatie van de schoolvestiging op basis van
omgevingsadressendichtheid.

Schooladvies lager dan eindtoets (onderadvisering)

Het schooladvies is van een lager niveau dan het toetsadvies op
basis van de Cito-eindtoets. Halve verschillen worden meegeteld
als verschil (bijv. een havo/vwo-schooladvies en een vwotoetsadvies).

Schooladvies hoger dan eindtoets (overadvisering)

Het schooladvies is van een hoger niveau dan het toetsadvies op
basis van de Cito-eindtoets. Halve verschillen worden meegeteld
als verschil (bijv. een havo/vwo-schooladvies en een havotoetsadvies).

Leerjaar 3 lager dan schooladvies (afstroom onderbouw)

Het niveau in leerjaar 3 is lager dan het niveau van het
schooladvies. Halve verschillen worden meegeteld als verschil
(bijv. een havo/vwo-schooladvies en havo in leerjaar 3).

Leerjaar 3 hoger dan schooladvies (opstroom onderbouw)

Het niveau in leerjaar 3 is hoger dan het niveau van het
schooladvies. Halve verschillen worden meegeteld als verschil
(bijv. een havo/vwo-schooladvies en vwo in leerjaar 3).

Eerste diploma lager dan leerjaar 3 (afstroom bovenbouw)

Het eerste diploma is van een lager niveau dan het niveau in
leerjaar 3.

Eerste diploma lager dan schooladvies

Het eerste diploma is van een lager niveau dan het schooladvies.
Halve verschillen worden meegeteld als verschil (bijv. een
havo/vwo-schooladvies en een havodiploma).

Eerste diploma hoger dan schooladvies

Het eerste diploma is van een hoger niveau dan het schooladvies.
Halve verschillen worden meegeteld als verschil (bijv. een
havo/vwo-schooladvies en een vwo-diploma).

Doubleren onderbouw vo

Leerling is blijven zitten in de eerste twee leerjaren, ongeacht het
niveau (het niveau is niet betrouwbaar te bepalen in de eerste
twee leerjaren).

Doubleren bovenbouw vo

Leerling is blijven zitten op hetzelfde niveau vanaf leerjaar 3.
Mensen die blijven zitten en tegelijkertijd naar een hoger (lager)
niveau gaan tellen in dit onderzoek mee als opstromers
(afstromers).

Doubleren na stapelen

Een stapelaar is blijven zitten op het hogere vo-niveau.

Gemiddeld eindcijfer eerste diploma

Gemiddeld cijfer voor de diplomavakken waarvoor op de
cijferlijst een cijfer is weergegeven (zowel CE als SE).

Gestapeld op dezelfde school (BRIN)

Tweede vo-diploma behaald op dezelfde school (dezelfde BRIN).

Gestapeld op dezelfde schoolvestiging

Tweede vo-diploma behaald op dezelfde schoolvestiging
(dezelfde BRIN en dezelfde vestiging).

Gestapeld op de vavo

Tweede diploma behaald op de vavo.
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Met betrekking tot onder- en overadvisering en op- en afstroom hebben we gekozen om verschillen van een
half niveau ook mee te tellen als verschil. Een half verschil is bijvoorbeeld een leerling met havo-schooladvies
en havo/vwo-toetsadvies. De reden hiervoor is, is dat het voor de plaatsing van de leerling op de vo-school wel
van belang kan zijn of de leerling een enkelvoudig of meervoudig schooladvies heeft gekregen.
Tot slot, binnen dit onderzoek hebben we geen onderscheid gemaakt in opleidingen binnen het hbo en het
wo. Dat wil zeggen dat inschrijvingen of diploma’s binnen het hbo een bachelor-, associate degree- of een
masteropleiding kan zijn, binnen het wo kan het zowel een bachelor- als een masteropleiding zijn. Ook
binnen het mbo hebben we geen onderscheid gemaakt tussen leerwegen en/of niveaus.

A.2 Relevante beleidswijzingen
Deze appendix bevat de beleidswijzigingen die voor dit onderzoek relevant zijn.

Overgang tussen primair en voortgezet onderwijs
•

Vanaf schooljaar 2014/2015 is de Wet Eindtoetsing PO ingegaan, door deze wet is de overgang van het
primair naar het voortgezet onderwijs veranderd. Alle scholen moeten sindsdien verplicht een eindtoets
afnemen. Voorafgaand aan de eindtoets ontvangen leerlingen al hun schooladvies voor het vo. Als
leerlingen de eindtoets beter maken dan dit schooladvies, moet de school het schooladvies
heroverwegen. Vervolgens kan de school besluiten om het advies naar boven bij te stellen. De vo-school is
verplicht om de leerling minimaal op het niveau te plaatsen van het schooladvies. Merk op dat dit
onderzoek vooral betrekking heeft op de periode voor deze wetswijziging, omdat de leerlingen die vodiploma haalt ongeveer vier tot zes jaar eerder de eindtoets in het primair onderwijs gemaakt hebben (of
langer geleden indien een leerling heeft gestapeld).

Voortgezet onderwijs
•

Vanaf 2010 is het mogelijk om twee vmbo-diploma’s te behalen.

•
•

In 2012 is de maximale verblijfsduur in het vmbo afgeschaft (dit was 5 jaar).
In 2012 is door de VO-raad (2012) de ‘Toelatingscode overstap van vmbo naar havo’ opgesteld. De
toelatingscode was van kracht tot augustus 2016. De belangrijkste punten uit de code waren dat havoscholen maximaal een 6,8 als cijfereis mochten stellen, dezelfde doubleerregels hanteerden voor
leerlingen uit het vmbo als uit havo 3, scholen regionaal afspraken maakten over de aansluiting vmbohavo en de scholen hun eisen en afspraken duidelijk vermelden op de website.

•

Vanaf 2012 geldt de regel dat leerlingen over alle vakken in het centraal examen gemiddeld een voldoende
moeten halen (de CE-regel).

•

Voor havo en vwo is in 2013 de kernvakkenregeling ingevoerd. Dit betekent dat leerlingen ten hoogste één
vijf als eindcijfer mogen halen voor Nederlands, Engels en Wiskunde. Voor vmbo geldt vanaf 2014 de regel
dat leerlingen niet lager dan een 5 als eindcijfer mogen halen voor Nederlands.

•

In 2017 is de terugvaloptie ingevoerd voor leerlingen die voor een vak eindexamen op hoger niveau
afleggen (SEO, 2020). Voor 2017 was het afleggen van een examen op hoger niveau een definitieve keuze.
Dit betekende dat het behaalde cijfer op het eindexamen niet kon worden teruggerekend naar het lagere
niveau en dat het niet mogelijk was het vak te herkansen op het lagere niveau. Door de terugvaloptie
kunnen leerlingen die een onvoldoende behalen voor het vak op hoger niveau, het examen alsnog
afleggen op hun eigen niveau zonder dat dit ten koste gaat van de herkansing.

•

In 2020 is het wettelijk doorstroomrecht ingevoerd. Het doorstroomrecht betekent dat havisten zonder
voorwaarden kunnen doorstromen naar het vwo en dat vmbo’ers (gemengde of theoretische leerweg) die
geslaagd zijn met een extra vak moeten worden toegelaten tot de havo. Bovendien mogen havo- en vwo-
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scholen geen onderscheid meer maken in hun doubleerbeleid tussen stapelaars en andere leerlingen.
Scholen mogen nog wel een eigen toelatingsbeleid hanteren voor leerlingen die niet voldoen aan de
eisen.

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
•

Sinds 2013 is de wet ‘Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs’ van kracht. Deze wet bestaat uit een
aantal onderdelen, onder andere:
o Vervallen toelatingsrecht hbo-propedeuse tot de wo-bachelor (ingevoerd in 2013).
o Afschaffen automatisch toelatingsrecht doorstroommaster (ingevoerd in 2014).
o Nadere vooropleidingseisen mbo-studenten die doorstromen naar het hbo (ingevoerd in
2015).
o Afschaffen centrale loting voor numerus fixus-opleidingen en vervangen door decentrale
selectie (ingevoerd in 2017).
o En de definitieve invoering van de associate degree(AD)-opleiding (ingevoerd in 2018).

•

Sinds 2014 is de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ van kracht. De wet bestaat uit een aantal onderdelen: het
inkorten en intensiveren van mbo-opleidingen, het verdwijnen van de drempelloze instroom op niveau 2,
de invoering van de entreeopleiding (vanaf 2015), aanpassing van de bekostiging (vanaf 2015) en de
invoering van de derde leerweg (Consortium 2B MBO, 2020). Door deze wet zijn veel mbo-opleidingen
ingekort, entreeopleidingen mogen maximaal 1 jaar duren, basisberoepsopleidingen minimaal 1 jaar en
maximaal 2 jaar, vakopleidingen minimaal 2 en maximaal 3 jaar, middelkaderopleidingen duren 3 jaar en
de specialistenopleiding 1 jaar. De opleidingen zijn tegelijkertijd ook geïntensiveerd door eisen rondom
onderwijsuren.

•

Sinds 2015 is de ‘Wet studievoorschot hoger onderwijs’ van kracht. Studenten die met ingang van het
collegejaar 2015-2016 beginnen aan een bachelor of master (in het hoger onderwijs) kunnen geen
aanspraak meer maken op een basisbeurs. De maximale aanvullende beurs is met ruim honderd euro
verhoogd en het aflosregime is versoepeld (de draagkrachtregeling is aangepast en de terugbetaalperiode
is verlengd van 15 naar 35 jaar).
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A.3 Extra figuren en tabellen
Deze appendix bevat extra figuren en tabellen, waarin in de hoofdtekst naar verwezen wordt.

A.3.1 Extra tabel hoofdstuk 2
Tabel A.2 vergelijkt de gemiddelde kenmerken van leerlingen die een vmbo-t-diploma hebben behaald op
schoolvestigingen waar het wel en niet mogelijk was om op dezelfde vestiging havo te volgen.
Tabel A.2 Gemiddelden van kenmerken van leerlingen die in 2017 een vmbo-t diploma hebben gehaald op
schoolvestigingen waar het wel of niet mogelijk was om havo te volgen op dezelfde vestiging.
Mogelijk om havo te
volgen op dezelfde
vestiging

Niet mogelijk om
havo te volgen op
dezelfde vestiging

19,8%

15,4%***

Succesvolle stapelaar

16,0%

12,6%***

Vrouw

49,3%

50,0%

Migratieachtergrond

22,9%

19,1%***

1

11,9%

11,4%*

2

15,9%

15,7%

3

24,5%

25,9%***

4

27,0%

27,5%

5

20,7%

19,5%***

Zeer sterk

20,9%

17,9%***

Sterk

38,8%

32,0%***

Matig

19,7%

19,8%

Weinig

16,7%

22,7%***

Niet

4,0%

7,7%***

Onder- en overadvisering Schooladvies lager dan eindtoets (onderadvisering)

39,7%

39,7%

Schooladvies hoger dan eindtoets (overadvisering)

27,2%

28,0%*

Leerjaar 3 lager dan schooladvies (afstroom onderbouw)

40,3%

29,1%***

Leerjaar 3 hoger dan schooladvies (opstroom onderbouw)

10,1%

15,9%***

Stapelaar

Inkomenskwintiel
huishouden

Stedelijkheid

Af- en opstroom in de
onder- en bovenbouw

Eerste diploma lager dan leerjaar 3 (afstroom bovenbouw)

8,0%

4,1%***

Eerste diploma t.o.v.
schooladvies

Eerste diploma lager dan schooladvies

45,4%

32,0%***

Eerste diploma hoger dan schooladvies

7,6%

14,7%***

Doubleren

Doubleren onderbouw vo

6,9%

5,3%***

Doubleren bovenbouw vo

9,6%

8,1%***

Doubleren na stapelen

11,1%

13,8%***

6,6

6,6***

27.922

19.682

Gemiddeld eindcijfer eerste diploma
Aantallen

Noot: Deze tabel laat de gemiddelde kenmerken zien voor vmbo-t-leerlingen die hun eerste diploma hebben gehaald op een
schoolvestiging waar het mogelijk is om havo te doen ten opzichte van vmbo-t-leerlingen die hun eerste diploma hebben gehaald op
vestigingen waar het niet mogelijk is om havo te doen. Zie tabel A.1 in appendix A.1 voor de definities van de variabelen. De asterisken
achter de gemiddelden geeft de uitslag van de t-test weer. Deze t-test toetst of de gemiddelden van de twee groepen leerlingen
significant van elkaar verschillen. De p-waarden van deze test zijn als volgt: *** p-waarde < 0,01, ** p-waarde < 0,05, en * p-waarde <
0,1.
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A.3.2 Extra figuren hoofdstuk 3
Figuur A.1 Percentage stapelaars op scholen (BRIN-niveau, links) en op schoolvestigingen waar het hogere niveau wordt
aangeboden (rechts).

Noot: De decielen van de figuur links zijn gebaseerd op het percentage stapelaars per school (BRIN-niveau) en de decielen rechts zijn
gebaseerd op schoolvestigingen waar het hogere niveau wordt aangeboden op dezelfde vestiging (bijvoorbeeld waar het voor
havoleerlingen mogelijk is om op dezelfde vestiging vwo te volgen). De gemiddelden zijn op basis van een driejaarsgemiddelde van 2015,
2016 en 2017. Vervolgens is het driejaarsgemiddelde-percentage stapelaars per deciel berekend. Deze figuren zijn een variatie op figuur 3.1
(waar we kijken naar schoolvestingen en ook scholen meenemen waar het hogere niveau niet wordt aangeboden). 95%-BI geeft de 95%betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde weer.

A.3.3 Extra figuren hoofdstuk 4
Figuur A.2 Slagingspercentage van stapelaars vanaf vmbo-t (links) en havo (rechts) uitgesplitst naar
migratieachtergrond.

Noot: Deze figuur toont het percentage succesvolle stapelaars ten opzichte van alle stapelaars vanaf vmbo-t (links) of vanaf havo (rechts),
uitgesplitst naar migratieachtergrond.
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Figuur A.3 Slagingspercentage van stapelaars vanaf vmbo-t (links) en havo (rechts) uitgesplitst naar geslacht.

Noot: Deze figuur toont het percentage succesvolle stapelaars ten opzichte van alle stapelaars vanaf vmbo-t (links) of vanaf havo (rechts),
uitgesplitst naar geslacht.

Figuur A.4 Slagingspercentage van stapelaars vanaf vmbo-t (links) en havo (rechts) uitgesplitst naar huishoudinkomen.

Noot: Deze figuur toont het percentage succesvolle stapelaars ten opzichte van alle stapelaars vanaf vmbo-t (links) of vanaf havo (rechts),
uitgesplitst naar huishoudinkomen.
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Figuur A.5 Onderwijsroutes van leerlingen met een vmbo-t-diploma (als eerste diploma), uitgesplitst naar geslacht.

Noot: Het percentage is ten opzichte van het totaal aantal vmbo-t-gediplomeerden in een bepaald cohort, uitgesplitst naar geslacht.

Figuur A.6 Onderwijsroutes van leerlingen met een havodiploma (als eerste diploma), uitgesplitst naar geslacht.

Noot: Het percentage is ten opzichte van het totaal aantal havo-gediplomeerden in een bepaald cohort, uitgesplitst naar geslacht.
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Figuur A.7 Onderwijsroutes van leerlingen met een vmbo-t-diploma (als eerste diploma), uitgesplitst naar
huishoudinkomen.

Noot: Het percentage is ten opzichte van het totaal aantal vmbo-t-gediplomeerden in een bepaald cohort, uitgesplitst naar
huishoudinkomen.

Figuur A.8 Onderwijsroutes van leerlingen met een havodiploma (als eerste diploma), uitgesplitst naar
huishoudinkomen.

Noot: Het percentage is ten opzichte van het totaal aantal havo-gediplomeerden in een bepaald cohort, uitgesplitst naar
huishoudinkomen.
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A.3.4 Extra figuren hoofdstuk 5
Figuur A.9 Slagingspercentage van stapelaars voor alle niveaus.

Noot: De gearceerde periode (2009-2013) is de periode waarin minder leerlingen stapelden vanaf vmbo-t (zie figuur 2.1).

Figuur A.10 Slagingspercentage van stapelaars vanaf vmbo-t en havo, met en zonder controle voor eindcijfers op het
eerste diploma.

Noot: De gestippelde lijnen geven het slagingspercentage weer wanneer we controleren voor het gemiddelde eindcijfer op het eerste
diploma. De gearceerde periode (2009-2013) is de periode waarin minder leerlingen stapelden vanaf vmbo-t (zie figuur 2.1).
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Figuur A.11 Percentage succesvolle stapelaars voor alle niveaus.

Noot: De gearceerde periode (2009-2013) is de periode waarin minder leerlingen stapelden vanaf vmbo-t (zie figuur 2.1).

Figuur A.12 Onderadvisering (links) en overadvisering (rechts) voor alle niveaus.

Noot: Met onderadvisering (overadvisering) bedoelen we dat het niveau van schooladvies lager (hoger) is dan het niveau op basis van de
score op de eindtoets. Halve verschillen worden ook meegeteld, bijvoorbeeld: een leerling is ondergeadviseerd als deze een havoschooladvies heeft ontvangen maar de eindtoets op havo/vwo-niveau heeft gemaakt. De gearceerde periode (2006-2009, jaar van
eindtoets) komt overeen met de periode waarin minder leerlingen stapelden vanaf vmbo-t (4 jaar later, 2009-2013, zie figuur 2.1).
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Figuur A.13 Afstroom (links) en opstroom (rechts) in de onderbouw voor alle niveaus.

Noot: Halve verschillen worden ook meegeteld, bijvoorbeeld: een leerling is afgestroomd als deze een havo/vwo-schooladvies heeft
ontvangen maar in leerjaar 3 op de havo zit. De gearceerde periode (2008-2012, jaar in vo3) komt overeen met de periode waarin minder
leerlingen stapelden vanaf vmbo-t (1 jaar later, 2009-2013, zie figuur 2.1).

Figuur A.14 Afstroom in de bovenbouw voor alle niveaus.

Noot: De gearceerde periode (2009-2013) is de periode waarin minder leerlingen stapelden vanaf vmbo-t (zie figuur 2.1).
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Figuur A.15 Doubleren in de onderbouw of in de bovenbouw.

Noot: Om op- en afstroom en doubleren niet dubbel te tellen, tellen we vanaf leerjaar 3 alleen leerlingen mee als zittenblijver als ze op
hetzelfde niveau blijven (voor de eerste twee leerjaren is het niet mogelijk om deze selectie maken). De gearceerde periode (2009-2013) is
de periode waarin minder leerlingen stapelden vanaf vmbo-t (zie figuur 2.1).
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