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INLEIDING
Exploratieve onderzoeken (zoals deze binnen een beperkt aantal organisaties) zijn gericht op het
bloot leggen van complexe samenhangen. Dit exploratieve onderzoek naar hoe scholen een doorlopende leerlijn voor jongeren proberen te realiseren is in 2012 in opdracht van Jolanda Hogewind, directeur Calvijn met Junior College en projectdirecteur Doorlopende Leerlijnen binnen Amarantis Onderwijsgroep, uitgevoerd door het lectoraat Management van Cultuurverandering van de Hogeschool
van Amsterdam. De onderwijsgroep was in 2005 uit een fusie ontstaan. Eén van de fusiedoelstellingen betrof het verwezenlijken van doorlopende leerlijnen. Dat vermindert de kans op schooluitval.
Uitval tegengaan in de overstap naar een ander schooltype is vooral van belang voor leerlingen (zoals
vmbo-leerlingen) die nog niet beschikken over een startkwalificatie. De prioriteit binnen het project
Doorlopende Leerlijnen ligt bij de overgang van vmbo basisberoepsgerichte leerweg naar mbo-2. In
de Amsterdamse praktijk zijn er vier oplossingen (interventies) ontstaan om de overbrugging naar het
mbo zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op basis van deze verscheidenheid aan oplossingen zijn
vier scholen voor het onderzoek geselecteerd:
School A: Beroepscollege. Leerlingen kunnen binnen dezelfde school vanuit het vmbo versneld doorstromen naar het mbo. Zij ontvangen tussentijds geen vmbo-diploma.
School B: Twee gebouwen, een school. Samenwerking tussen het vmbo en het mbo binnen
één school met twee gebouwen aan hetzelfde schoolplein.
School C: Summerschool. Gedurende de zomermaanden van mei tot en met september wordt
door een vmbo-school samen met een mbo-school een overgangsprogramma aangeboden.
School D: Een vmbo-school waarbij in het laatste jaar van de vmbo basisberoepsgerichte
leerweg curriculumbijdragen door mbo-docenten worden geleverd.

VRAAGSTELLING
Het onderzoek tracht zicht te krijgen op de effectiviteit van de gekozen interventie om tot een doorlopende leerlijn te komen. Zicht op de cultuurverschillen tussen de schooltypen vmbo en mbo maakt
duidelijkheid wat de afstand is en welke barrières overwonnen moeten worden. Met het slechten van
cultuurverschillen zal de uitval van leerlingen verder kunnen worden teruggedrongen. De volgende
vragen staan in het onderzoek centraal:
1. Welke cultuurverschillen bestaan er tussen het vmbo en het mbo?
2. Tot welke fricties in de samenwerking tussen schooltypen geven de cultuurverschillen aanleiding?
3. Welke interventies zullen de fricties verminderen en de samenwerking effectiever maken?
4. Hoe ziet een haalbare doelcultuur eruit voor de scholen die betrokken zijn bij de doorlopende
leerlijn vmbo basisberoepsgerichte leerweg naar mbo2?

BEANTWOORDING VAN DE VRAAGSTELLING
Cultuurverschillen tussen vmbo en mbo
Er zijn grote verschillen in denkbeelden tussen het vmbo en het mbo waargenomen die gevolgen
hebben voor de interactie met leerlingen, zoals blijkt uit het volgende overzicht:
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vmbo

mbo

beelden over
leerlingen

kinderen die begeleiding nodig hebben

adolescenten die op weg zijn naar zelfstandigheid

omgang met leerlingen

directieve, beschermende houding

leerlingen worden vrij gelaten

oogmerk van
onderwijs

leren, behalen van zo goed mogelijke
cijfers, voorbereiding op mbo of havo

versterking van het handelen in de praktijk
ivm aanstaande beroepsuitoefening

onderwijsmethode

klassieke wijze lesgegeven in vakdisciplines

competentiegericht onderwijs, maatwerk,
stages, praktijkopdrachten, coaching

collectiviteit in
waarden

collectieve waarden als ‘normen en
waarden bijbrengen’, ‘invloed uitoefenen
op leerlingen’, ‘begeleiding van leerlingen’ en ‘mentorschap’

docenten verschillen onderling sterk, collectieve denk- en handelswijzen ontbreken

Fricties in de samenwerking
De gevonden cultuurverschillen zijn niet alleen groot maar ook contraproductief. Er is sprake van fricties. Mensen uit het andere schooltype zijn niet alleen anders, ze worden als ‘fout’ gepercipieerd, omdat hun denk- en handelswijze niet passen binnen de eigen waarden. Geïnterviewden is gevraagd
welke fricties zij ervaren tussen vmbo en mbo. Daaruit komen de volgende beelden naar voren:

beelden vmbo over mbo

beelden mbo over vmbo

onderwijsklimaat

klimaat is onveilig, te weinig gestructureerd en houdt te weinig rekening met
mogelijkheden en behoeften van leerlingen

leerlingen worden teveel bij de hand gehouden, nadelig voor zelfstandigheid

samenwerkingsbereidheid

mbo zet zich te weinig in voor samenwerking

vmbo verdiept zich te weinig in competentiegericht onderwijs

Er leven verder negatieve sentimenten tussen vmbo- en mbo-vertegenwoordigers. Men is overtuigd
geraakt van het eigen gelijk. De verschillen zijn wezenlijk voor de onderwijsvormgeving. Er bestaat
weinig onderling contact. Men heeft zich van elkaar afgewend, wat niet bevorderlijk is voor het scheppen van een effectieve doorlopende leerlijn. Dat levert fricties op die moeilijk overbrugbaar zijn.

Interventies
Context
Na het afronden van een vmbo-opleiding beschikken afgestudeerden nog niet over een startkwalificatie. Dat maakt een overstap naar een ander schooltype noodzakelijk. De kans op uitval is vooral dan
groot. Met name geldt dit voor leerlingen die de leerlijn vmbo-basisberoepsgerichte leerweg volgen. In
die groep is leerachterstand, lage intelligentie en sociaal-emotionele problemen sterk vertegenwoordigd. Dat maakt de overgang van vmbo-basisberoepsgerichte leerweg naar mbo-2 kwetsbaar. Deze
kwetsbaarheid wordt vergroot doordat in deze levensfase (middenpubertijd) veranderingen ontstaan
op neurologisch en psychosociaal terrein. Leerlingen jonger dan de middenpubertijd laten zich meer
leiden door opvoeders (ouders, leerkrachten). Vanaf de middenpubertijd richting de adolescentie
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wordt de peer group belangrijker. Competenties als abstract denken, lange termijn planning en taakstructurering ontwikkelen zich geleidelijk. Dit compliceert een effectieve begeleiding door docenten. De
Transactionele Analyse geeft bijvoorbeeld aanwijzingen die docenten kunnen gebruiken om leerlingen
tot volwassen gedrag te stimuleren.
Interventies
Binnen de onderwijsgroep zijn vier verschillende overbruggingsoplossingen (interventies) ontstaan die
in het onderzoek zijn betrokken. De oplossingen laten zich beschrijven als een al of niet bestaande
combinatie van structuur en cultuur. In het onderzoek is een beeld van de kansrijkheid van oplossingen ontstaan:
1.
De formule van de summerschool (school C) kan kansrijk zijn, omdat een feitelijke overgangsorganisatie is geschapen waarin vmbo- en mbo-docenten gedurende de zomermaanden een
mengcultuur kunnen creëren die zorg draagt voor een effectieve overgang van vmbo naar
mbo. In deze oplossing zijn structuur en cultuur als middel ingezet om te komen tot een effectieve overbrugging.
2.
Die combinatie van structuur en cultuur is ook onderdeel van de meer fundamentele oplossing
die gevonden is in het formeren van een schoolorganisatie in de vorm van een beroepscollege
(school A), waarin vmbo en mbo in elkaars verlengde binnen een school een plaats hebben
gekregen. Dat levert een sterke cultuur op. Leerlingen die doorstromen naar het mbo krijgen
pas na afloop van die opleiding een diploma.
3.
Een overbruggingsoplossing, die zich beperkt tot structuurmaatregelen, blijkt onvoldoende te
werken. Dit is het geval bij de oplossing twee gebouwen, een school (school B). Het vmbo en
het mbo - behorend tot dezelfde schoolorganisatie - ontwikkelen zich cultureel gescheiden
(andere onderwijsvormen, lestijden, pauzetijden, leerkrachten, etc.). In werkelijkheid is er
sprake van een aparte vmbo- en een mbo-school. Dat lijkt onvoldoende om tot een effectieve,
warme overgang van vmbo naar mbo te komen.
4.
Structuur- en cultuurinspanningen blijven bij school D achterwege als overbruggingsoplossing.
Gekozen is voor curriculumbijdragen (school D) vanuit het mbo in het laatste jaar vmbo-basis.
De leerlingen maken weliswaar kennis met de in het mbo gebruikte lesmethodiek, maar omdat
de lessen worden gegeven door de eigen vmbo-docenten en binnen de eigen vmboschoolomgeving zal deze kennismaking meer trekken hebben van de bekende vmbo-school,
dan bijdragen aan een succesvolle overstap naar het mbo.
Doelcultuur
Het is van belang dat het bestuur van een onderwijsgroep condities voor samenwerking tussen
schooltypen weet te scheppen. Samenwerking zou kunnen beginnen door meer aandacht voor kennismaking. Daardoor kunnen de negatieve sentimenten, die een deel van de cultuurfricties uitmaken,
deels worden verholpen. Om tot een doelcultuur te komen is echter ook een structurele basis van
belang. Samenwerking tussen beide schooltypen alleen zal waarschijnlijk onvoldoende zijn om een
duurzame effectieve, warme overbrugging te bewerkstelligen. Daarvoor zijn de verschillen te groot en
door bestaande fricties te moeilijk overbrugbaar. Een gemeenschappelijke doelcultuur voor vmbo en
mbo zonder institutionele, structurele condities lijkt daarom niet haalbaar.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Conclusies
De geconstateerde cultuurverschillen tussen het vmbo en het mbo zijn groot en moeilijk overbrugbaar.
Dat betekent dat vmbo-afgestudeerden risico lopen. Anders dan bij andere schooltypen beschikken zij
immers nog niet over een startkwalificatie en is een goede overstap naar het mbo (of de havo) voor
hen van belang voor hun verdere toekomst. Dit risico speelt zich af tegen de achtergrond van veranderende condities als gevolg van een andere levensfase. De overstap vindt namelijk plaats in de mid5
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denpubertijd. Een levensfase die de aandacht van jongeren de peer group verlegt en gepaard gaat
met psychosociale en neurologische veranderingen. Dit maakt de overstap niet alleen risicovol maar
ook kwetsbaar. Extra kwetsbaar is de groep vmbo-leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg
volgen. Deze groep heeft het meest te maken met leerachterstand, lage intelligentie en sociaalemotionele problemen. Deze situatie vraagt van scholen een adequate overbruggingsoplossing. Een
groot probleem kan niet met een kleine oplossing worden aangepakt. Een aanpassing in het curriculum in het laatste vmbo-jaar lijkt daarom onvoldoende voor een effectieve overbrugging. Dat geldt ook
voor een louter op structuur gebaseerde oplossing. De schooltypen vmbo en mbo mengen zich niet
vanzelf als ze om hetzelfde schoolplein eigen gebouwen bevolken. Kansrijk lijkt de structuur van een
summerschool. Daarbinnen kan een mengcultuur tussen vmbo en mbo ontstaan. Extra kansrijk is het
beroepscollege, waarbij geen vmbo-diploma wordt verstrekt aan leerlingen die doorstromen naar het
mbo. In deze schoolvorm kan een en dezelfde collectieve cultuur ontstaan en is daardoor de kloof
tussen schooltypen minimaal geworden.
Aanbevelingen
Dit onderzoek leidt tot een aantal aanbevelingen:
1.

2.

3.
4.

5.
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Schep als onderwijsbestuur structurele condities zodat het vmbo en het mbo samen verantwoordelijkheid voelen voor een effectieve, warme overgang binnen de doorlopende leerlijn en
er ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van een effectieve organisatiecultuur binnen deze
structuur.
Creëer uitwisseling tussen het vmbo en mbo, waarbij inzicht wordt gegeven in de beweegredenen voor de onderwijsvormgeving, zodat een deel van de bestaande negatieve sentimenten
bij docenten worden weggenomen.
Breng op systematische wijze ervaringen met de summerschool en het beroepscollege bij
elkaar, zodat meer inzicht ontstaat in de werking van deze overbruggingsoplossingen.
Probeer bij het mbo meer collectieve denkbeelden en handelswijzen te stimuleren. Dat zal de
samenwerking tussen vmbo en mbo vergemakkelijken. De methode competentiegericht onderwijs kent waarschijnlijk een grote variëteit aan invullingen waardoor een duidelijke verwachting van vmbo-leerlingen die de overstap maken naar het mbo wordt bemoeilijkt. Duidelijkheid in het onderwijs zal gediend worden door het ontwikkelen van professionele standaarden binnen het mbo.
Het is van belang nader onderzoek te doen naar de overbruggingsoplossingen die als kansrijk
worden gezien: beroepscollege en summerschool. Deze studie kan daarbij dienst doen als
voorstudie die focus geeft aan vervolgonderzoek. In een volgend onderzoek kunnen drie beroepscolleges en drie summerschools worden betrokken. Hierdoor zal duidelijkheid ontstaan
over de vraag of deze structurele oplossingen een onderwijscultuur opleveren die zorg kan
dragen voor een warme overgang binnen de doorlopende leerlijn.

