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1 Inleiding 
Context 

Tot dusver hebben nog maar weinig scholen in het voortgezet onderwijs (Havo/Vwo) 
gekozen voor profilering en verdere ontwikkeling van het bètaonderwijs of voor het 
centraal stellen van exacte vakken in het schoolprofiel. Om scholen te stimuleren zich als 
bètaschool te profileren en extra aandacht te besteden aan aard en niveau van de exacte 
vakken en zo de in- en uitstroom richting β/t te verhogen, heeft het Platform Bèta 
Techniek het Universum Programma ingesteld. In de praktijk blijkt namelijk dat naar mate 
het aantal keuzemomenten waarvoor leerlingen/studenten komen te staan, vordert, het 
aantal leerlingen/studenten dat richting β/t kiest drastisch afneemt. Figuur 1. In-, door- en 
uitstroom richting bèta / techniek gerelateerde beroepspraktijkgeeft dit proces weer; de 
trechtervorm start met een zeer brede algemene instroom in het voortgezet onderwijs en 
loopt snel taps toe tot een relatief beperkte instroom van personen in β/t gerelateerde 
beroepen. 

Instroom voortgezet onderwijs 

Instroom N -profielkeuze 

Doorstroom naar β /t HO 

Uitstroom β /t HO 

Instroom voortgezet onderwijs

Instroom N -profielkeuze

Doorstroom naar β /t HO

Uitstroom β /t HO

InsInstroom β /tβ g/t gerelateerd beroeptroom erelateerd beroep 

Figuur 1. In-, door- en uitstroom richting bèta / techniek gerelateerde beroepspraktijk 

Met het stimuleren van de exacte vakken beoogt het Platform te laten zien dat deze 
vakken breed van opzet zijn, overal voor te gebruiken zijn en een veelomvattende 
voorbereiding voor het bèta / techniek gerichte hoger onderwijs zijn. 

Centraal in het Universum Programma staat het eigen instellingsbeleid van de 
school. Onderliggende gedachte is dat scholen die werken aan een integrale aanpak van 
het onderwijs in exacte vakken, genoeg goede bagage meegeven aan leerlingen waarop zij 
reële keuzes kunnen baseren. Een Universum school kiest voor extra aandacht voor de 
bètavakken, niet alleen voor deze vakken afzonderlijk, maar ook voor goede onderlinge 
samenhang tussen deze vakken, zowel in onder- als bovenbouw. Andere kernelementen 
van Universum scholen betreffen de aandacht voor de uiteenlopende behoeften van 
verschillende leerlingdoelgroepen (meisjes, Havo/Vwo) en de nadruk op stimuleren (in 
tegenstelling tot selecteren) in het bètaonderwijs. 
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Het Universum programma hanteert de volgende koersbepalende elementen (Figuur 2. Het 
"kompas": koersbepalende elementen in het Universum programma 

Figuur 2. Het "kompas": koersbepalende elementen in het Universum programma 

Koersbepalend voor Universum scholen zijn: 

- Onderwijs- en didactische vernieuwing: actieve betrokkenheid bij vernieuwing van 
exacte vakken, de ontwikkeling en aanbod van het nieuwe bètavak op school, en 
bereidheid om bijzondere aandacht te geven aan het vak wiskunde (zowel Vwo als 
Havo, zowel NG als NT).  

- Onderwijs anders organiseren: de organisatie inrichten op ontwikkeling en 
vernieuwing, aandacht voor personeel en organisatie in relatie tot financieel beleid, 
bevordering van samenwerking en ontwikkeling (bijvoorbeeld door teamvorming of 
functiedifferentiatie). 

- Vernieuwing exacte vakken en nieuw bètavak: vakinhoudelijke aanpassing voor de 
vakken wis-, natuur- en scheikunde en de ontwikkeling van een nieuw, 
vakoverstijgend bètavak. 

- Praktijk- en beroepsoriëntatie: aandacht voor toepassing van bèta en techniek in 
bedrijfsleven (bijvoorbeeldJet-Net). 

- (Regionale) netwerken hoger onderwijs: aandacht voor de voorbereiding op en 
samenwerking met het hoger onderwijs (bijvoorbeeld in een pre-university-achtige 
setting). 

- Binnen- en buitenschools leren: aandacht voor vormen van leren buiten het 
reguliere curriculum om (bijvoorbeeld het bezoeken van opendagen en science 
centra) 

Ten slotte dienen Universum scholen de 15% doelstelling van het Platform Bèta Techniek 
te onderschrijven, in termen van meer instroom in NT of NG profielen en meer doorstroom 
naar bèta/technisch vervolgonderwijs.  

Bij goed presteren komen Universum scholen in aanmerking voor een financiële 
stimulering. Daarnaast profiteren Universum scholen in meer immateriële zin via: 

à (deling van) ontwikkelde producten en (les)materialen 
à leren van good practices, hulp bij zelfreflectie 
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à voorrang bij koersbepalende activiteiten en netwerken 
à deelname aan een lerend netwerk en speciale bijeenkomsten. 

Daartegenover wordt van Universum scholen verwacht dat ze een andere school 
informeren over het programma en begeleiden, en bereid zijn om good practices te delen. 

Het Platform streeft er naar dat ca. 20% van alle scholen in Nederland uiteindelijk voor een 
bètaprofiel kiest. Met het oog op een vliegende start is een eerste tranche van 35 scholen 
benaderd die al actief zijn in vernieuwing van hun bètaprogramma, al goede 
instroomresultaten naar NT en NG profielen realiseren dan wel in de afgelopen jaren veel 
vooruitgang hebben geboekt. Van de 35 scholen die zijn uitgenodigd deel te nemen aan 
het Universum Programma, hebben 29 scholen uiteindelijk aangegeven geïnteresseerd te 
zijn in deelname.1 

Dialogic is door het Platform Bèta Techniek gevraagd te assisteren bij de organisatie en 
opzet van de intakegesprekken met de eerste tranche UP scholen, de verslaglegging van 
deze gesprekken te verzorgen en een voorzet te doen voor de manier waarop de voortgang 
in het UP kan worden gemonitord. 

Doel en beoogd resultaat van de monitor 

De bedoeling van onze assistentie is een “nulmeting” waarin in kaart wordt gebracht: 

à wat de uitgangssituatie van de Universum scholen is 

à op welke “taartpunten” in het kompas deze scholen de nadruk leggen 

à de wijze waarop de financiële stimulering wordt aangewend 

à de verwachte (en voor zover dat aan de orde is: de waargenomen) effecten ervan, en 

à (meer specifiek) de waargenomen good practices, initiatieven met een relatief groot 
leereffect, die relatief gemakkelijk overdraagbaar zijn aan nieuwe deelnemers aan het 
Universum programma, of die zich relatief goed lenen voor samenwerking tussen 
scholen.  

Bij deze exercitie hanteren we het “kompas” (Figuur 2) als referentiepunt. Daarnaast 
hanteren we ook beschikbare gegevens – zowel op het niveau van scholen als van 
leerlingen – om de uitgangssituatie vast te leggen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van in- en 
doorstroomgegevens van leerlingen die hebben gekozen voor een NT of NG profiel. In 
eerste instantie betreft het een (overwegend) kwalitatieve monitoring, waarbij de 
uitkomsten deels met kwantitatieve data onderbouwd kunnen worden. 

De neerslag van onze ondersteuning van het Platform staat in dit rapport. Allereerst 
schetsen we in hoofdstuk 2 de gevolgde aanpak. In hoofdstuk 3 wordt op basis van de 
gevoerde intakegesprekken een overzicht gegeven van de startpositie van de scholen die 
in eerste instantie deelnemen aan het Universum Programma. Daarbij hebben we niet een 
uitputtend beeld willen schetsen, veeleer gaat het om een impressie met het karakter van 
een nulmeting. Daarnaast zijn alle intakegesprekken in een verslag vastgelegd. Hoofdstuk 
4 gaat in het beeld van de uitgangspositie van de scholen die deelnemen aan het 
Universum Programma, op basis van beschikbare kwantitatieve gegevens, in het bijzonder 
de profielscores en de doorstroomcijfers van betrokken scholen. Hoofdstuk 5 beschrijft de 
contouren van de manier waarop de verdere ontwikkeling van het Universum Programma 
kan worden gemonitord. Hoofdstuk 6 biedt een (leesvervangende) samenvatting en de 

1 Bijlage 1 geeft een overzicht van deelnemende UP scholen. 
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voornaamste conclusies over de nulmeting van de eerste tranche van de intake en de 
voorgestelde verdere monitoring van het Universum Programma.  
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2 Aanpak 

Voor de uitvoering van het eerste deel van de monitoring van het Universum Programma is 
de volgende gefaseerde aanpak gehanteerd:  

- fase 1: aftrap (2.1); 

- fase 2: intakegesprekken (2.2); 

- fase 3: analyse (2.3), en 

- fase 4: rapportage (2.4). 

2.1 Fase 1: aftrap 

In fase 1 lag de nadruk op de voorbereiding van het “veldwerk” in fase 2 
(intakegesprekken). In samenspraak met Platform Bèta Techniek (PBT) is een concept 
checklist tot stand gekomen die als leidraad zou gaan dienen tijdens de gesprekken. Bij de 
totstandkoming is gebruik gemaakt van door PBT aangeleverde documenten als “Checklist 
Universum Programma”, “Vragenpool schoolbezoek”, en in meer algemene zin de 
samenstelling van het “kompas”. Bij het opstellen van deze checklist is voorzover mogelijk 
rekening gehouden met kwantificering van gegevens in een later stadium. 

Voor het begin van de zomervakantie 2005 heeft een eerste tranche van vier 
intakegesprekken plaatsgehad met vier verschillende potentiële UP scholen. Deze 
gesprekken dienden niet alleen als intakegesprek, maar ook als test voor de 
conceptchecklist. De gesprekken duurden ca. 2 uur en werden gevoerd in tweetallen 
waarbij zowel een vertegenwoordiger van PBT als een vertegenwoordiger van Dialogic 
aanwezig was. 

Op basis van de ervaringen opgedaan tijdens deze eerste intakegesprekken is besloten tot 
een aangepaste versie van de checklist, waarbij een duidelijk onderscheid werd gemaakt 
tussen kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Alle kwantificeerbare gegevens zijn daarbij 
uit de checklist geschrapt. Deze gegevens bleken het interview onnodig te belasten 
waardoor in verschillende gevallen niet alle thema’s aan bod konden komen tijdens het 2 
uur durende intakegesprek. In plaats van verzameling van kwantitatieve data tijdens het 
intakegesprek is gekozen voor de ontwikkeling van een separate enquête met de bedoeling 
deze voorafgaand aan het gesprek aan de scholen te sturen. Aldus zou meer tijd vrijkomen 
voor het bespreken van kwalitatieve onderwerpen, zouden de scholen meer tijd krijgen om 
de gevraagde gegevens te verzamelen en zo mogelijk zelfs al voor het gesprek aan PBT of 
Dialogic te retourneren. 

2.2 Fase 2: intakegesprekken 

Half augustus 2005 is fase twee gestart. Dialogic heeft in die periode een begin gemaakt 
met het plannen van de resterende 25 intakegesprekken. Deze zijn uiteindelijk gevoerd in 
de periode eind augustus tot begin oktober. Ook ditmaal werd voor de uitvoering van de 
intakegesprekken gewerkt in gecombineerde tweetallen met een vertegenwoordiger van 
PBT en één van Dialogic. De vertegenwoordiger van PBT leidde in de meeste gevallen het 
gesprek. De vertegenwoordiger van Dialogic had als hoofdtaak het verzorgen van de 
notulen en waar nodig het bijsturen van het gesprek. 
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In eerste instantie is gestreefd naar niet meer dan twee gesprekspartners vanuit de school: 
een vertegenwoordiger van de schoolleiding en een vertegenwoordiger van de bètasectie. 
In een groot aantal scholen leeft het thema bèta echter zodanig dat in enkele gevallen het 
gesprek gevoerd is met een aanzienlijk bredere vertegenwoordiging. 

De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van de aangepaste checklist, die nog éénmaal 
licht is herzien na in totaal ca. 15 gesprekken. De duur van het gesprek van ca. 2 uur is in 
deze fase gehandhaafd. Door het wegvallen van de vraag naar kwantitatieve gegevens 
bleek dit in de meeste gevallen ook een haalbare tijdslimiet. Afhankelijk van de 
compleetheid van de inschrijving van een school was er tijd om dieper op bepaalde 
thema’s in te gaan. Hierdoor bleef voldoende ruimte voor uitwijding over bijzondere, 
schoolspecifieke ontwikkelingen (de “story telling” kant), zeker in die gevallen waar het om 
een mogelijke good practice ging. Daarnaast was er in de meeste gevallen voldoende 
ruimte om oog te hebben voor “wat werkt”, “wat is effectief”, en wat een “integrale  
werkwijze” in de praktijk kan inhouden.  

In sommige gevallen was de behoefte aan aanvullende informatie op de inschrijving zo 
substantieel, dat alle thema’s in het gesprek aan bod dienden te komen en de afzonderlijke 
thema’s slechts kort konden worden aangestipt. In enkele gevallen is de betreffende school 
dan ook gevraagd nogmaals dan wel alsnog een inschrijving in te sturen aan de hand van 
de “Checklist Universum Programma” die door PBT in een eerder stadium was 
toegezonden. 

Het streven om de enquêtes met kwantitatieve gegevens voor het gesprek van de scholen 
geretourneerd te krijgen is slechts in een beperkt aantal gevallen gerealiseerd. Na het 
uitsturen van een herinneringsmail hebben uiteindelijk alle scholen de enquête ingevuld 
retour gezonden.  

Van alle gevoerde intakegesprekken is door Dialogic een conceptverslag gemaakt, dat 
vervolgens ter accordering aan de desbetreffende school is gestuurd. Van 21 van de 29 
scholen is een geaccordeerde versie retour gezonden aan Dialogic.2 

2.3 Fase 3: analyse 

De geaccordeerde verslagen, de conceptverslagen (indien geen geaccordeerde versies zijn 
geretourneerd), de enquêtes en de persoonlijke indrukken opgedaan tijdens de bezoeken 
aan de UP scholen leverden de input voor de vergelijkende analyse, die na afronding van 
de intakegesprekken is gestart. 

In eerste instantie is gepoogd een analyse te maken van zowel de afzonderlijke 
taartpunten als van de samenhang tussen de verschillende programmacomponenten. Dit 
laatste onderdeel is uiteindelijk niet in de analyse opgenomen, omdat de verzamelde 
gegevens voor de verschillende taartpunten een te breed en divers beeld scheppen voor 
een systematische vergelijkende analyse van verbanden tussen de verschillende 
taartpunten. In plaats hiervan is gekozen voor een kwantitatieve analyse van de 
profielkeuze- en doorstroomcijfers van de deelnemende scholen. 

2 Stand van 15 november 2006. 
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2.4 Fase 4: rapportage 

In deze fase werden de resultaten van de analyse uit de ronde langs de voorhoede van 29 
Universumscholen vastgelegd in een rapport. Begin november is aan PBT een eerste 
conceptversie voorgelegd, waarop door PBT punten ter verbetering zijn aangedragen. Het 
uiteindelijke resultaat van deze rapportage fase ligt op dit moment voor u. 
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3 Indrukken uit de intake  


3.1 Inleiding 

Zoals in 2 aangegeven, is met een dertigtal UP scholen (bijlage 1) een intakegesprek 
gevoerd, aan de hand van een checklist (bijlage 2). Daarnaast hebben de meeste UP 
scholen ook een aanvraag voor deelname aan het Universum Programma (UP) ingediend. 
Een aantal van deze aanvragen bevat nuttige informatie voor onderhavige nulmeting. 
Tenslotte is aan alle UP scholen ook een vragenlijst voorgelegd, met meer kwantitatieve of 
kwantificeerbare vragen (bijlage 3). Bijlage 4 geeft op basis van deze survey een 
profielbeeld van de UP scholen. Van alle intakegesprekken is een verslag gemaakt dat ook 
ter verificatie is voorgelegd aan de UP scholen. 

Op basis van deze bronnen geven we in dit hoofdstuk een kwalitatieve schets van de stand 
van zaken op het gebied van het bètaonderwijs in de UP scholen. Omdat niet alle 
onderwerpen uit de checklist systematisch in de intakegesprekken aan de orde zijn 
gekomen, kan van deze gesprekken niet een uitputtende analyse worden gemaakt. Een 
dergelijke analyse zou ook te ver voeren (voor een gedetailleerd beeld verwijzen we naar 
de verslagen van de intakegesprekken). In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de 
meest saillante uitkomsten uit de intakegesprekken, op hoofdlijnen. Waar er een raakvlak 
is met resultaten uit de enquête, worden deze resultaten in de analyse meegenomen.3 

Daarbij hanteren we de volgorde van de checklist: 

- begeleiding keuzeprocessen (3.2); 

- doelgroepen: jongens versus meisjes, Vwo versus Havo (3.3); 

- Onderwijs- en didactische vernieuwing (3.4); 

- Onderwijs anders organiseren (3.5); 

- Vernieuwing exacte vakken (het nieuwe bètavak, vernieuwingscommissies; 3.6); 

- Praktijk- en beroepsoriëntatie (3.7); 

- Onderwijsnetwerken (3.8); 

- Binnen- en buitenschools leren (3.9);  

- Good practices en succesfactoren (3.10), en  

- Besteding UP impuls (3.11). 

3.2 Begeleiding keuzeprocessen  

Slechts een klein deel van de geïnterviewde scholen lijkt de begeleiding bij profielkeuze- en 
vervolgstudiekeuze op dit moment te zien als een bepalende factor in het vergroten van de 
instroom in N-profielen en de uitstroom naar bètagerelateerde vervolgopleidingen. De 
meeste scholen daarentegen lijken begeleiding bij keuzeprocessen (nog steeds) niet te zien 
als een belangrijk instrument voor de realisatie van een vergrootte in- en uitstroom 
richting bèta. 

3 De resultaten van de enquête staan in Bijlage 5. 
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Hieronder wordt dieper ingegaan op de manier waarop de scholen de begeleiding van 
keuzeprocessen inrichten. Daarbij besteden in het bijzonder aandacht aan de 
profielkeuzebegeleiding, aangezien vooral dit thema aan bod is gekomen tijdens de 
intakegesprekken met de deelnemende scholen. Daarnaast gaan we in op het type 
ondersteunende elementen dat bij keuzebegeleiding wordt gebruikt en de rol van ouders in 
het keuzebegeleidingtraject. 

Achtereenvolgens bespreken we hierna:  

- Verantwoordelijkheid binnen school (3.2.1); 

- Inrichting van het profielkeuzebegeleidingstraject (3.2.2); 

- Ondersteunende elementen in het keuzeproces (3.2.3), en 

- De rol van ouders (3.2.4). 

3.2.1 Verantwoordelijkheid binnen school 

In de meeste gevallen zijn de begeleidende taken in relatie tot profiel- en studiekeuze 
verdeeld over een mentoraat en een decanaat. Veelal speelt de mentor daarin een rol bij 
de profielkeuze en een decaan bij de keuze voor een vervolgopleiding. Overigens is het bij 
veel scholen zo geregeld dat het decanaat het mentoraat aanstuurt. Parallel aan de 
decanen en mentoren functioneren op sommige scholen leerjaarcoördinatoren en 
vertrouwenspersonen. 

Veruit de meeste scholen geven aan dat de weging van bètavakken gelijk is. Van de 29 
deelnemende scholen, is er slechts één school (Accent College) die aangeeft dat de weging 
van bètavakken niet evenredig is in de onderbouw. Voor de weging in de bovenbouw geven 
de scholen unaniem aan dat de weging gelijk is. Wiskunde vervult dus geen spilfunctie in 
de overgangsnormen en het profielkeuzeadvies.4 

Verschillende UP scholen wijzen bij de profiel- en vervolgstudiekeuze op het belang van ten 
minste één decaan met een bèta-achtergrond, dan wel voldoende mentoren met een 
dergelijke achtergrond. Volgens deze scholen heeft dit een positieve invloed op de in- en 
doorstroom richting bèta. Een decaan of mentor met een bèta-achtergrond blijkt 
doorgaans beter zicht te hebben op de bèta gerelateerde beroepspraktijk en op grond 
daarvan beter in staat tot adequate voorlichting richting bètaprofielen en vervolgstudies. 

Op veel UP scholen heeft de mentor als taak het volgen van de studieresultaten en 
persoonlijkheidsontwikkeling van een toegewezen groep leerlingen. De mentor is vanuit de 
school veelal eerste contactpersoon voor ouders en is bovendien intermediair tussen 
leerlingen, docenten en de schoolleiding. 

3.2.2 Inrichting van het profielkeuzebegeleidingstraject 

Bij alle geïnterviewde scholen krijgen leerlingen vanuit de school een advies voor de 
profielkeuze. De manier waarop dit advies tot stand komt, verschilt van school tot school. 
Sommige scholen baseren het advies uitsluitend op de cijfers die een leerling heeft behaald 

4 Overigens neigen de scholen qua positie van wiskundeonderwijs in de bètaportfolio naar een 
volkomen losstaande positie van andere bètavakken. Slechts twee van de 29 ondervraagde scholen 
geeft aan wiskunde dienend te zien aan andere bètavakken. 
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voor bepaalde vakken. Voor andere scholen zijn interesse en inzet voor een vak weer veel 
meer bepalende factoren voor het advies. 

In bijna alle gevallen is het profielkeuzeadvies dat door de school aan een leerling wordt 
gegeven niet bindend. Het advies kan eerder gezien worden als een dringend doch 
vriendelijk verzoek om niet voor een bepaald profiel te kiezen. Ondanks dit gegeven geven 
veel scholen aan dat leerlingen het advies in de meeste gevallen wél opvolgen. Als reden 
hiervoor is door een aantal scholen aangemerkt dat een vak waar een leerling een 
onvoldoende voor scoort, meestal niet een vak is waar een leerling de meeste interesse 
voor toont, waardoor hij of zij minder geneigd is dit vak in het profiel op te willen nemen. 
Daarnaast passen enkele scholen restricties toe op de vrijheid van de profielkeuze. Zo 
geeft het Bonifatius College aan dat Vwo leerlingen die willen instromen in een N-profiel 
een totaalscore dienen te behalen van minimaal 19 punten voor de vakken wis-, natuur- en 
scheikunde en daarnaast voor ieder vak afzonderlijk tenminste een voldoende behaald 
moeten hebben. 

Op de meeste scholen wordt de definitieve profielkeuze aan het einde van het derde jaar 
gemaakt. Enkele scholen hebben er echter voor gekozen om een gefaseerde profielkeuze 
in te voeren, wat betekent dat leerlingen aan het einde van het derde leerjaar eerst een 
stroomkeuze (M- of N-stroom) maken en pas aan het einde van de vierde klas beslissen 
welk profiel ze binnen die bepaalde stroom kiezen. Dit fenomeen doet zich met name voor 
bij het Vwo. Voorbeelden van scholen die dit toepassen zijn het Pius X College, het Bernard 
Nieuwetijt College en het Lorentz Casimir College. 

Enkele scholen die leerlingen niet de mogelijkheid van een uitgestelde profielkeuze bieden, 
lossen het probleem van een in eerste instantie verkeerde keuze op een andere manier op. 
Zij maken het voor leerlingen mogelijk om binnen een bepaalde termijn te switchen van 
het ene profiel naar een ander profiel, zonder dat dit de leerling veel extra inhaalwerk 
oplevert. 

Een variant op deze methode, gehanteerd door het Hondsrugcollege, is leerlingen 
halverwege het derde leerjaar verplichten te kiezen voor wiskunde A of wiskunde B. Op 
deze manier beperken leerlingen zich een half jaar vóór de profielkeuze al tot een bepaalde 
stroom (N-stroom vereist wiskunde B) en hebben leerlingen een half jaar de tijd om te 
wennen aan hun keuze en te bekijken of ze daadwerkelijk achter deze keuze staan.5 Het 
Bouwens van der Boijecollege past een soortgelijke methode toe door leerlingen in de 
derde klas al te differentiëren naar N- en M-profiel, een soort van pre-profielkeuze. 

Een overkoepelend instrument dat op bijna alle scholen wordt toegepast, is het leerlingen 
toestaan van het volgen van extra vakken, zodat zij als het ware meerdere profielen 
tegelijkertijd volgen en op een later tijdstip alsnog kunnen besluiten om bepaalde vakken 
te laten vallen en een diploma te behalen voor één bepaald profiel. 

3.2.3 Ondersteunende elementen in keuzeproces 

De aan het UP deelnemende scholen hanteren een breed scala van ondersteunende 
elementen in het keuzeproces, overigens veelal in een verschillende mix. Tabel 1 geeft een 

5 Nadeel van deze methode is dat het een verlaagde instroom in de N-profielen in de hand werkt. 
Leerlingen die halverwege het jaar besluiten voor wiskunde A te kiezen, sluiten zich uit voor de keuze 
voor het N-profiel, omdat hiervoor wiskunde B wordt vereist. Alleen leerlingen die in eerste instantie 
voor wiskunde A kozen maar aan het einde van het derde jaar zeer duidelijk aangeven te willen 
switchen naar wiskunde B, kunnen zo alsnog instromen in een N-profiel. 
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overzicht van elementen die door de scholen zijn genoemd tijdens het intakegesprek of 
aanbod zijn gekomen in de inschrijving en een rol spelen bij het keuzeproces6. 

Tabel 1. Elementen die een rol spelen in het profielkeuzeproces 

•	 groepsgesprekken met mentor • toekomstdossier laten bijhouden 

•	 individuele gesprekken met mentor en/of • profiellessen 
decaan 

•	 samenwerking met 
•	 gebruik van een specifieke methode (zoals studentmentoren 

het LOB programma, Qompas of Optie) 
•	 bezoeken aan open dagen 

•	 verschillende testen zoals 
beroepeninteressetest en capaciteitentest • bedrijfsbezoeken 

•	 Docenten die zowel in de onder- als • profielproject 

bovenbouw lesgeven, zodat zij zicht hebben • Aanbieden van proef-profiellessen 
op wat de leerlingen te wachten staat in de in de loop van schooljaar 3, zodat 
bovenbouw en hen daar op voor kunnen leerlingen zicht krijgen op 
bereiden. lesinhoud in de bovenbouw 

•	 Oud-leerlingen voorlichting laten geven over • Bezoeken van bedrijvendagen en 
hun vervolgstudie.7	

open dagen van hoger 

onderwijsinstellingen


3.2.4 Rol van ouders 

Bij het merendeel van de scholen is weinig expliciete aandacht voor de rol die ouders 
kunnen spelen bij keuzebegeleiding. Dit gegeven wordt ondersteund door de uitslag van de 
enquête waarbij ruim een derde van de scholen (34,5%) ‘nee’ antwoordt op de vraag of 
ouders worden betrokken bij activiteiten rondom beroepsoriëntatie. Bij de scholen die 
aangegeven dat ouders wel worden betrokken bij het keuzeproces blijkt de betrokkenheid 
o.a. uit: 

o	 de aanwezigheid van ouders bij de beroepenmarkt die sommige scholen voor 
hogere klassen organiseren; 

o een oudervereniging die medeorganisator is van een beroepenvoorlichtingsavond; 
o ouders die optreden als experts en leerlingen uitleg geven over hun beroep; 
o ouders die leerlingen bij wijze van een soort van stage mee laten lopen bij hun 

werkzaamheden. 

6 Sommige van deze elementen zijn slechts van toepassing op één van de twee keuzebegeleiding
trajecten (profielkeuzebegeleiding en vervolgstudiekeuze). 
7 Uit gegevens uit de enquête blijkt dat 17 van de 29 ondervraagde scholen (58,6%) oud-leerlingen 
systematisch betrekt bij activiteiten in het kader van beroepsoriëntatie. 
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3.3 Doelgroepen: jongens / meisjes en Vwo / Havo 

3.3.1 Jongens/meisjes8 

Over het geheel genomen kiest een relatief kleine groep meisjes voor het NT profiel. Als 
meisjes voor “N” kiezen is dat in veruit de meeste gevallen voor het NG profiel. Niettemin 
blijken de meeste UP scholen geen specifiek schoolbreed beleid te voeren om de instroom 
van meisjes in het NT profiel te stimuleren. Als er initiatieven daartoe worden genomen, 
komen deze vaak van individuele docenten. 

Volgens onze gesprekspartners spelen de volgende factoren een rol in de profielkeuze door 
meisjes: 

- Zelfvertrouwen: meisjes zouden zich in hun profielkeuze meer laten leiden door 
een streven naar zekerheid (of in elk geval naar reductie van onzekerheid). Kiezen 
voor het als moeilijker ervaren NT betekent voor veel meisjes impliciet het 
aanvaarden van een grotere kans op falen. Verschillende scholen wijzen op de 
categorie leerlingen die “NT wel zou aan kunnen, veiligheidshalve voor NG kiezen” 
(bijv. Baudartius). Ook speelt daarin de wens mee “minstens een 7” te halen 
(vooral bij meisjes).  

o	 Hieraan gerelateerd: primair zo hoog mogelijk kiezen. In de categorie 
leerlingen die zich bij de profielkeuze bevindt in het schemergebied tussen 
Havo en Vwo, zouden veel leerlingen die twijfelen tussen NT en NG, de 
keuze voor Vwo voorop stellen en dan niet ook nog kiezen voor een – 
moeilijker geacht – N profiel. Deze overweging zou vooral opgaan voor – 
de in doorsnee meer risicomijdende – meisjes. 

-	 Contextgebonden leren: meisjes zouden meer ontvankelijk zijn voor of meer 
affiniteit hebben met contextgebonden leren, dat wil zeggen leren in een omgeving 
die meer op toepassingen is gericht. Uit onderzoek blijkt dat meisjes veel meer dan 
jongens context nodig hebben bij het leren. Veel leerlingen ervaren NG als 
contextrijker dan het “abstracte NT” (bijv. Bonifatius). 

o	 Hieraan gerelateerd: de relatief vroege keuze tussen wiskunde A of B 
(halverwege leerjaar 3) kan een averechts effect hebben op de keuze van 
een N profiel door meisjes. Meisjes zouden met name minder geneigd zijn 
tot een keuze voor het als contextarm ervaren wiskunde B en daarmee de 
weg naar een N profiel afsluiten dan wel bemoeilijken. (Hondsrug college) 

-	 Imago en interesse: het techneutenimago van NT schrikt veel meisjes af. “NT is 
voor nerds”. Nauw verwant hiermee is de afschrikwekkende werking van “techniek” 
op meisjes.  

o	 Hieraan gerelateerd: de themakeuze voor projecten in N – en vooral NT – 
profielen zou vaak “redelijk masculien” zijn, dat wil zeggen aanhakend op 
de interessesfeer van vooral jongens (bijv. een kernreactor nabouwen, 
(Hondsrug college) of de keuze voor feminiene onderwerpen bij het vak 
scheikunde (Over Betruwe College)). 

-	 Voorbeeldwerking: aansprekende vrouwelijke rolmodellen zijn in de wereld van 
bèta techniek – het achterland van NT – relatief schaars.  “Er zijn weinig vrouwen 
in de bètawereld”. Meisjes voelen zich mede daardoor minder aangetrokken tot een 

8 In een groot aantal gesprekken zijn onze gesprekspartners gewezen op de activiteiten die de VHTO 
(Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, www.vhto.nl) op dit vlak onderneemt. 
Ook zijn door PBT vaak concrete voorstellen aangedragen om de instroom van meisjes te vergroten, 
zoals het kiezen van een meer feminien thema voor projecten, het aanbieden van context rijker 
onderwijs en het projectwerk (gedeeltelijk) laten uitvoeren in groepen.  
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bèta technisch beroep c.q. de keuze van een bèta technische opleiding. Veeleer 
hebben ze – met een bèta technisch profiel – voorkeur voor een verzorgend beroep 
(bijvoorbeeld arts). 

- Groepswerk: meisjes zouden meer gemotiveerd zijn c.q. beter leren naarmate 
meer gewerkt wordt in groepjes. Het Marianum past “op basis van hun ervaring” 
deze strategie breed toe in de bètavakken. Onderwijsvormen waarin 
samenwerkend leren en groepswerk ruim aan bod komen, blijken voor meisjes een 
stimulans om voor een bètaprofiel te kiezen. “Hier zijn meisjes goed in en dit geeft 
ze wellicht genoeg zelfvertrouwen om te kiezen voor een NT profiel” (Bonifatius). 

In het verlengde van deze factoren hebben onze gesprekspartners in UP scholen onder 
andere de volgende remedies geopperd om het probleem van een lage instroom van 
meisjes naar het N(T) profiel structureel aan te pakken: 

- Speerpunt: de instroom van meisjes in het N(T) profiel opnemen als speerpunt in 
het instellingsbeleid. 

- Alertheid: een waakzame en proactieve opstelling van docenten ten opzichte van 
meisjes die interesse tonen in bèta techniek, maar vanwege gebrek aan 
zelfvertrouwen neigen tot de keuze van een M profiel. 

- Contextrijk bètaonderwijs: bètathema’s zoveel mogelijk in een concrete context 
behandelen zodat meisjes een idee krijgen van de toepasbaarheid (bijv. van 
formules). Zo wordt op het Helen Parkhurst voorzichtig aandacht besteed aan 
voorbeeldgestuurd onderwijs, een manier van werken en denken die volgens 
onderzoek beter aansluit op de belevingswereld en het leren van meisjes. 

- Sexe neutrale thema’s kiezen voor projectthema’s zodat zowel meisjes als jongens 
worden aangesproken. 

- Meer groepswerk of -opdrachten in de bètavakken. 
- Verzorging van een workshop door VHTO (o.a. op Bernard Nieuwetijt College). 

Verschillende gesprekspartners wijzen erop dat de doorstroom naar bèta technische 
vervolgopleidingen in het hoger onderwijs vooral vergroot kan worden door meisjes ertoe 
te bewegen voor het NT profiel te kiezen. Nu lijken relatief veel meisjes – met een NT 
potentieel – geneigd tot de keuze voor het NG profiel. Leerlingen met een NT profiel blijken 
vaker door te stromen naar een bèta techniek gerelateerde vervolg opleiding dan 
leerlingen met het NG profiel. 

3.3.2 Vwo / Havo 

Veruit de meeste UP scholen maken geen expliciet onderscheid tussen Vwo- en Havo
leerlingen waar het de didactische aanpak in het bètaonderwijs betreft. Het dominante 
patroon lijkt dat experimenten met onderwijsvernieuwing worden gedragen door docenten 
die overwegend lesgeven aan leerlingen in de bovenbouw van het Vwo. Indien deze 
experimenten met vernieuwing succesvol verlopen, sijpelen deze – veelal gefaseerd – in 
min of meer ongewijzigde, hooguit licht aangepaste vorm door naar lagere klassen en naar 
het Havo-leerlingen. 

Tegelijkertijd onderkennen veel gesprekspartners dat een zekere differentiatie in de te 
hanteren didactische benadering naar min of meer homogene categorieën leerlingen nodig 
is voor effectief (bèta)onderwijs. Sommige scholen proberen daarbij in te spelen op 
verschillen in leerstijl (bijv. Ubbo Emmius), tussen jongens en meisjes (jongens leren vaak 
anders dan meisjes), tussen leerjaren (oudere leerlingen kunnen vaak meer zelfstandig 
leren), maar ook tussen onderwijstype (Havo, Vwo en Vwo+; bijv. Overbetuwe college). Zo 
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overweegt het Bernard Nieuwentijt (Bernard Nieuwetijt) College in de 2e klassen Havo een 
aangepaste Havo-didactiek toe te passen met een daarop aansluitend vervolg in de 3e klas 
Havo. In deze aanpak staat de ontwikkeling van ontwerp- en onderzoeksopdrachten in de 
onderbouw van de Havo centraal. Verwacht wordt dat dit soort opdrachten vooral Havo
leerlingen zal aanspreken. 

3.4 Onderwijs- en didactische vernieuwing 

Een groot aantal van de Universum Scholen is op zoek 
naar een nieuwe manier van leren om het onderwijs 
aantrekkelijker te maken voor de leerling. Scholen 
hebben verschillende initiatieven ontwikkeld die passen in 
het straatje van leerlingen uitdagender onderwijs bieden. 
Zelfs scholen die aangeven het onderwijs op een redelijk 
traditionele te willen blijven invullen, hebben op de één of 
andere manier vernieuwingen doorgevoerd met als doel 
de leerling te triggeren en te enthousiasmeren. Enkele 
initiatieven worden in de volgende paragrafen nader 
besproken. 

Achtereenvolgens bespreken we kort:  

- VWO+ 

- Informatica als brugfunctie 

- Extracurriculaire activiteiten 

- Koppeling van theorie en praktijk 

- Vakoverstijgende projecten 

- Afstemming tussen de curricula van bètavakken 

VWO+ 

Scholen zoals het Bouwens van de Boijecollege, het Over Betuwe College, het Hondsrug 
College en het Dr. Knippenberg College hebben een Vwo+-klas in het leven geroepen. In 
deze klas kunnen leerlingen plaats nemen met een leerprestatie boven het gemiddelde 
Vwo niveau, zodat zij geprikkeld worden en blijven om hun capaciteiten optimaal te 
benutten. Bij al deze scholen gaat in de Vwo+-klas extra aandacht uit naar bèta, in 
vergelijking met de reguliere Vwo klas. 

In het verlengde van de Vwo+-klas met extra aandacht voor bèta ligt de zogenaamde 
sciencestroom, waarbij vanaf klas 1 veel meer ruimte is voor bètaonderwijs dan bij de 
reguliere stroom. Bij De Populier is de invoering van een sciencestroom al een feit. Enkele 
andere scholen, zoals het Northgo College en het Bernardinuscollege geven aan 
geïnteresseerd te zijn in de oprichting van een science class/stroom. 

Informatica als brugfunctie 

Door veel leerlingen wordt wiskunde gezien als een moeilijk en erg abstract vak. Op het 
Bouwens van de Boijecollege wordt informatica ingezet als brugfunctie tussen wiskunde 
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enerzijds en andere exacte vakken anderzijds. De inzet van informatica zorgt er voor dat 
de lesinhoud van wiskunde gekoppeld kan worden aan de lesinhoud van andere 
bètavakken, waardoor de lesstof van wiskunde concreter wordt en meer gaat leven. 

Extracurriculaire activiteiten 

Om leerlingen die geïnteresseerd zijn in bèta gemotiveerd te houden, organiseert het 
Accent College op vrijdagmiddag de zogenaamde Bètaclub. Leerlingen kunnen zich op 
vrijwillige basis aansluiten bij deze club. Aan de hand van bepaalde casussen werken zij 
aan allerlei schei- en natuurkundige problemen, waarbij docenten en TOA’s 
ondersteunende werkzaamheden verrichten. Op deze manier leren de leerlingen om 
verbanden te zien tussen de verschillende disciplines. De school heeft het voornemen om 
het idee van de bètaclub op korte termijn uit te bouwen tot een structurele vorm van 
onderwijs, zodat op een integrale manier meer aandacht wordt gegeven aan het 
bètaonderwijs. Een ander initiatief dat aangemerkt kan worden als extracurriculaire 
activiteit zijn de “Denklessen” op het Coornhert Gymnasium voor de eerste klassen. Deze 
lessen stimuleren leerlingen op een slimme manier na te denken over problemen en deze 
op een wetenschappelijk verantwoorde manier op te lossen en daarnaast abstract te leren 
denken. De vaardigheden die tijdens de Denklessen worden opgedaan, helpen de 
leerlingen bètagerelateerde lesstof die ze in hogere leerjaren onderwezen krijgen 
makkelijker in zich op te nemen. 

Koppeling theorie en praktijk 

Een groot deel van de scholen geeft aan de afgelopen jaren meer aandacht te zijn gaan 
besteden aan de koppeling van theorie en praktijk. De leerlingen wordt daarbij een actieve 
rol toebedeeld bij het bedenken van praktische oplossingen voor technologische 
vraagstukken. Op het Bouwens van der Boijecollege, bijvoorbeeld, is voor 3 Gymnasium 
een zogenaamd technisch lab ingericht, waar de leerling als het ware als een jonge 
onderzoeker aan een technisch, vakoverstijgend vraagstuk werkt. Deze manier van werken 
wordt in de bovenbouw voortgezet in de manier waarop met praktische opdrachten wordt 
gewerkt. 

Op het Bonifatius College wordt een andere methode gebruikt om de leerlingen de 
koppeling tussen theorie en praktijk duidelijk te maken. Op deze school wordt enkele 
malen per jaar een anw-krant uitgegeven, waarin artikelen worden gebruikt die de praktijk 
beschrijven en waar vervolgens een stuk theorie aan gekoppeld wordt. Docenten van 
verschillende vakgroepen gebruiken de krant ook in hun lessen om bijvoorbeeld dieper in 
te gaan op een bepaald onderwerp. 

Vakoverstijgende projecten 

De voorbeelden van vakoverstijgende projecten waarbij verschillende bètavakgroepen zijn 
betrokken zijn legio. Bijna alle scholen die aan het Universum Programma deelnemen 
hebben aangegeven één of meerdere vakoverstijgende projecten ontwikkeld en ingevoerd 
te hebben. Eén van de meest in het oogspringende projecten die door de deelnemende 
scholen zijn genoemd, is het project “A place in Space” (APS) van het Northgo College. 
Vier vakgroepen zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van dit project, te weten 
anw, biologie, natuur- en scheikunde. Op het lesrooster vinden de leerlingen niet langer de 
afzonderlijke vakken terug, maar de afkorting APS. De lesstof van de vier vakken is 
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namelijk herschikt: er is lesstof voor de monovakken, er zijn thema’s en er is een opdracht 
die de leerlingen zelf organiseren en uitvoeren. 

Niet alleen tussen de verschillende bètavakken kunnen vakoverstijgende projecten opgezet 
worden, maar ook tussen bètavakken en andere vakgebieden. Op de NSG Groenewoud 
loopt voor de derde klas bijvoorbeeld een project waarin de verbanden tussen muziek en 
exacte vakken aan de orde komen. Of het voorbeeld van het Over Betuwe College waar 
voor de tweede klassen een project loopt waarbij naar verbanden tussen wiskunde en 
kunst wordt gekeken. Op het IJsselcollege is een project “klank” van start gegaan, waarbij 
wordt samengewerkt tussen de vakgroepen muziek, natuurkunde en biologie. 

De manier waarop de vakoverstijgende projecten worden ingeroosterd verschilt nogal per 
school. Sommige scholen kiezen er voor om per schooljaar 2 weken roostervrij te houden 
en gedurende deze twee weken de leerlingen het project uit te laten voeren. Andere 
scholen kiezen er juist voor om gedurende een langere periode een middag per week 
zonder lessen te roosteren. 

Afstemming curricula bètavakken 

Enkele scholen hebben aangegeven heel bewust op zoek te zijn naar overlappende  
elementen in de curricula van de verschillende bètavakken. Op het moment dat deze 
overlap wordt gevonden, kunnen tussen de betrokken vakgroepen afspraken gemaakt 
worden over wie welk gedeelte van de lesstof gaat behandelen. Op deze manier wordt 
voorkomen dat leerlingen meerdere malen dezelfde lesstof gedoceerd krijgen bij 
verschillende vakken, waardoor kostbare lestijd verloren zou gaan. Hierbij is het wel 
belangrijk dat er tevens afstemming plaatsvindt over het moment waarop de overlappende 
lesstof wordt behandeld. Door deze afstemming wordt het mogelijk dat leerlingen op 
hetzelfde moment bij verschillende bètavakken een bepaald onderwerp behandelen. Dit 
draagt bij aan het voor de leerling vergemakkelijken van het zien van verbanden tussen de 
verschillende disciplines. 

3.5 Onderwijs anders organiseren  

In deze paragraaf schetsen we een aantal organisatorische aspecten van het 
vernieuwingsproces in het bètaonderwijs, als volgt: 

- Organisatie van het bètaonderwijs (3.5.1); 

- HRM beleid (3.5.2); 

- PR en communicatie (3.5.3), en 

- Aanpassing schoolgebouw (3.5.4). 

3.5.1 Organisatie van het bètaonderwijs 

Tijdens de intakegesprekken is de organisatie van het 
bètaonderwijs in een aantal opzichten aan de orde 
gesteld. We gaan hierna uitgebreid in op de samenhang 
tussen en organisatorische bundeling van bètavakken. 
Daarna komen ook kort de onderwerpen “docent als 
coach” en “rooster / periodisering” aan bod. 
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Samenhang en organisatorische bundeling van bètavakken 

Ruim de helft van de UP scholen (55,2%) formuleert de samenhang tussen bètavakken op 
dit moment als “er bestaan geformaliseerde afspraken tussen de vakken”. Slechts twee 
scholen (6,9%) beschrijven de samenhang tussen bètavakken op dit moment “als één 
leergebied”. Op de vraag hoe de ideale situatie er uitziet, antwoordt meer dan de helft 
(51,7%) van de scholen dat zij de afzonderlijke bètavakken graag geïntegreerd zien tot 
één leergebied. 

Ruim een kwart van de scholen beschrijft de organisatie van de bètasecties als 
“afzonderlijke secties”. Een kleine 75% geeft aan dat de secties (deels) geïntegreerd zijn. 
Bij een kwart van deze laatstgenoemde scholen beperkt de samenhang zich tot integratie 
van de vakken natuur- en scheikunde. Bij 10% van deze scholen zijn de vakken biologie, 
natuur- en scheikunde geïntegreerd. Voor 37,9% van de scholen die aangeeft dat de 
bètavakken (deels) geïntegreerd zijn, geldt dat de organisatie op een andere manier 
geregeld is dan door het samenvoegen van de vakken natuur-, scheikunde en/of biologie. 
Voorbeelden van deze andere manier van integreren zijn: 

o	 Integratie van biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde, techniek en 
informatica tot een sectie Science (De Populier) 

o	 Integratie van natuurkunde/techniek en biologie/verzorging (Bernardinuscollege9) 

o	 Integratie van biologie, scheikunde, natuurkunde en techniek in het leergebied 
Mens en Natuur (Baudartius College) 

o	 Integratie van biologie, natuurkunde, scheikunde tot één sectie die intensief 
samenwerkt met de vakken techniek, handvaardigheid en Nederlands (De 
Meergronden). 

Kernteams 

In veel scholen zijn tegenwoordig horizontale teams geformeerd die verantwoordelijk zijn 
voor het onderwijs in een of meer jaarlagen. Zo ontwikkelt het Over Betuwe College 
horizontale kernteams, vanaf de invoering van de 2e fase, te beginnen in de bovenbouw. 
Er zijn daar kernteams voor Vwo en Havo 1 en 2, Vmbo 1 en 2, Havo 3 t/m 5, Vwo 3 t/m 
6, en Vmbo 3 en 4. In een kernteam zitten 10 à 15 docenten, meestal mentoren. Elke 
docent zit in één kernteam. Naast deze kernteams bestaan er secties, maar deze zijn 
organisatorisch ondergeschikt aan de kernteams. Ook het NSG heeft voor de bovenbouw 
van Havo en Vwo kernteams gevormd, waarin die docenten zijn verenigd die de meeste 
lessen in een leerjaar verzorgen. Elke kernteam docent is mentor van 15 tot 30 leerlingen. 
In het wekelijkse kernteamoverleg worden onderwijs en begeleiding op elkaar afgestemd. 
In de hogere leerjaren is de begeleiding meer op de individuele leerling gericht. 

Op termijn wil het Bernardinuscollege in de brugklas onderwijs in drie stromen gaan aanbieden: 
science, sport, cultuur (vgl. De Populier). 
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Verticale (bèta)teams 

Naast deze horizontale ‘bundeling’ werken verschillende scholen met “verticale” teams, niet 
in de laatste plaats om de weg te bereiden naar meer geïntegreerd bètaonderwijs. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

o	 het bètateam (De Populier, Coornhert Gymnasium), bestaande uit leden van alle 
traditionele bètasecties en regelmatig aangevuld met collega’s uit andere secties 
zoals lichamelijke opvoeding en aardrijkskunde. Ook TOA’s maken deel uit van dit 
team. Een teamleider (“bètacoördinator”) regelt de organisatie en coördinatie van 
het bètateam.  

o	 De bètavakgroep (Beatrix College), een samenvoeging van de vakgroepen 
natuurkunde, scheikunde, techniek, algemene natuurwetenschappen, toegepaste 
technieken en toegepaste natuurwetenschappen tot één gezamenlijke vakgroep. 
Ook de vakgroepen Wiskunde en biologie zijn actief betrokken. Door deze 
samenvoeging is de communicatie tussen de vakgroepen vergemakkelijkt en 
kunnen lessen via onderlinge dwarsverbanden beter op elkaar aangesloten worden, 
met bijvoorbeeld praktische opdrachten10. 

o	 De intersectie exact (Bonhoeffer College), waarin de vakken wiskunde, techniek, 
scheikunde, natuurkunde, biologie, ANW en gymnastiek sinds ca drie jaar 
samenwerken aan sterkere samenhang tussen de bètavakken. De samenwerking 
begint geleidelijk aan zijn vruchten af te werpen in de ontwikkeling van 
vakoverschrijdende projecten en groeiende toestroom van leerlingen, met name in 
het Vwo. 

Bètaprojecten 

Deze vorming van verticale opererende bètateams lijkt echter nog een relatieve 
uitzondering op het dominante patroon dat bestaat uit in secties georganiseerd 
bètaonderwijs. Tussen deze secties wordt wel samengewerkt maar de samenwerking is in 
belangrijke mate geconcentreerd rond thematisch projectonderwijs (zie kader voor 
voorbeelden). De mate en achterliggende ambitie van de samenwerking tussen bètasecties 
varieert sterk. In sommige scholen verkeert deze nog in de beginfase van het 
integratieproces naar één bètavak (Accent College). 

In andere scholen komt de samenhang tussen (bèta)vakken tot uitdrukking in een aantal 
(thematische) gebieden waarin geïntegreerde aandacht wordt besteed aan (bèta)leerstof, 
bijvoorbeeld ruimtevaart, jonge onderzoekers, codeschrift (Bouwens van de Boijecollege). 
Op het Baudartius College worden de bètavakken als één leergebied gezien en worden in 
de sportklas de (bèta- en andere) vakken geleidelijk geïntegreerd in de leergebieden Mens 
& Maatschappij en Mens & Natuur. Na een (overigens als mislukt beschouwd) experiment 
met onderwijs in alle bètavakken samen, biedt de SG Ubbo Emmius vanaf lopend 
schooljaar “natuur en techniek” als een leergebied aan. 

10 Zo zijn bijvoorbeeld de afsluitende toetsen Wiskunde B en Natuurkunde 2 in 5 Atheneum volledig op 
elkaar afgestemd qua inhoud, onderwerp en vaardigheden. 
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Bètaprojectonderwijs, enige voorbeelden 

- “Ontwerp een achtbaan”. 3 Vwo leerlingen aan het Overbetuwe College werken 
gedurende acht weken een dagdeel per week aan het ontwerp van een achtbaan. 
Dit project wordt gevoed door wis- en natuurkundedocenten.  

- “A Place in Space” (APS). 4 Vwo klassen van het Northgo College werken 
gedurende een half jaar aan modules waarin de lesstof van natuur-, scheikunde, 
biologie en ANW gedeeltelijk geïntegreerd wordt aangeboden. De afzonderlijke 
vakken bestaan niet langer.  

- “Waterstof als energiedrager” en “Fossiele brandstoffen”, waaraan leerlingen van 
het derde leerjaar Vwo en Havo aan het Bernard Nieuwetijt College in 
samenwerking met Shell en het GVB werken. Deze projecten zijn opgenomen in 
het curriculum natuur-/scheikunde resp. aardrijkskunde en scheikunde.  

Wiskunde 

In dit integratieproces van bètavakken neemt het vak wiskunde op veel scholen nog een 
aparte positie in. Wiskunde wordt veelal gezien als volkomen losstaand van de andere 
bètavakken. Uitzonderingen daargelaten participeert de sectie wiskunde doorgaans niet 
rechtstreeks in geïntegreerd bètaonderwijs, of dit nu projectgericht is of niet. Als oorzaken 
hiervan worden onder meer aangevoerd de samenstelling van de sectie(s), de verhouding 
tussen oudere en jongere docenten, en de (“solistische”) aard van het vak wiskunde. 
Overigens blijkt dat in de gevallen waar wiskunde “wel actief mee doet aan geïntegreerd 
bètaonderwijs”, dubbelkwalificatie (docenten die zowel lesgeven in wiskunde als in een 
ander bètavak) een belangrijke drempelverlagende factor is. 

Vakkennis  

Overigens lijkt een aantal scholen zich enigszins te distantiëren van het experimenteren 
met geïntegreerd bètaonderwijs rondom thema’s of projecten. Verschillende scholen 
benadrukken het blijvende belang van de overdracht van degelijke vakkennis die niet in 
het gedrang van “roosterontwrichtend” projectonderwijs mag geraken (bijv. 
Bernardinuscollege, Lorentz Casimir College, Pius X College, Praedinius Gymnasium). 

De docent als coach 

In de enquête is onder andere de vraag gesteld of op school expliciet aandacht wordt 
gegeven aan de nieuwe taak van docenten als coach. Ruim 40% van de ondervraagde 
scholen geeft aan hieraan inderdaad expliciet aandacht te besteden. Bijna een kwart van 
de scholen besteedt in het geheel geen aandacht aan de nieuwe taak als coach. 

Lesuren / periodisering 

De overgrote meerderheid (20 scholen, 69%) van de geraadpleegde scholen handhaaft 
momenteel nog de duur van een lesuur van 50 minuten. 

Slechts vijf van de 29 scholen die de enquêtevraag over periodisering hebben ingevuld, 
hebben geen periodisering doorgevoerd. Van de scholen die dit wel hebben gedaan, geeft 
een derde aan dat het om vier periodes per schooljaar gaat. Het minimum aantal periodess 
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dat scholen hebben ingevoerd is twee (in zes scholen) en het maximum aantal periodes 
bedraagt acht (één school). 

3.5.2 HRM beleid 

Op veel van de bezochte UP scholen is (nog) geen sprake van een gevestigd, geïntegreerd 
HRM beleid. Veel scholen maken een geleidelijke transitie door van een platte organisatie 
(met veel docentenautonomie, “iedere docent z’n eigen koninkrijk”) naar een organisatie 
waarin een nadrukkelijker rol is weggelegd voor “trekkers”, en waarin personeelsbeleid 
meer integraal is vormgegeven. In deze transitie vormt de invoering van het nieuwe 
functiewaarderingssysteem een centraal element. Voor de functies van LC- en LD-docent 
worden docenten veelal via sollicitatieprocedures geselecteerd, en in eerste instantie 
tijdelijk aangesteld. 

De ontwikkeling is er een in de richting van op competentieprofielen gebaseerde 
functiebeschrijvingen. Uitzonderingen daargelaten11, bestaat op veel scholen echter nogal 
wat achterstallig onderhoud op HRM gebied en een relatief grote discrepantie tussen de 
huidige en de op competenties gebaseerde organisatie. Op veel scholen zijn 
functioneringsgesprekken, POP-gesprekken (360o feedback) en andere feedback 
mechanismen (zoals leerlingenenquêtes) nog geen structureel gegeven.  

Bijscholing 

Alle UP scholen doen actief aan docentenscholing, op een breed gebied dat uiteenloopt van 
vakdidactische ontwikkeling, vakgerichte nascholing, leertheorie, onderwijsorganisatie 
(bijvoorbeeld teamontwikkeling), leerlingbegeleiding (beoordeling PO, profielwerkstuk), 
nieuwe examenprogrammering tot de opzet van vakoverstijgende projecten. Daarbij 
bestaat een zekere samenhang met vernieuwingsthema’s waarmee scholen bezig zijn. 
Opvallend veel scholen doen aan scholing op het gebied van activerende didactiek, het 
realiseren van doorlopende leerlijnen, en de integratie van op onderzoek en ontwerp 
gericht (bèta)onderwijs (Tabel 2). 

Veelal is scholing op dit vlak schoolbreed en met verplichte deelname (o.a. Accent College, 
Bouwens van de Boijecollege, Helen Parkhurst, Hofstad Lyceum, Over Betuwe College). 
Slechts een enkele school laat het initiatief op scholingsgebied aan de docent, onder het 
motto “scholing moet primair tegemoet komen aan de behoefte van docenten” (Kaj Munk 
college). Slechts weinig scholen bedden docentenscholing in in een omvattend 
scholingsplan (bijv. het Overbetuwe college), laat staan dat dit plan via POP-gesprekken 
nadrukkelijk is gekoppeld aan personeelsbeleid (o.a. Bouwens van de Boijecollege). 

De organisatie van de scholing varieert per school. Vaak worden voor scholing externe 
deskundigen ingeschakeld die op maat bepaalde thematiek behandelen. Het Newman 
College heeft bijvoorbeeld naar aanleiding van de omschakeling naar lessen van 70 
minuten ongeveer de helft van alle docenten door APS laten scholen over de omgang met 
deze omschakeling. Andere scholen hanteren hiervoor het “train the trainers” model. Zo is 

11 Het Twents Carmel College is zo’n uitzondering. Deze school heeft een goed doortimmerd HRM 
beleid; de Thij vestiging van deze school heeft daarmee de IPB award voor integraal personeelsbeleid 
in de wacht gesleept. Elementen zoals het functioneringsgesprek, de 360o feedback (ook van 
leerlingen) zijn er gangbaar. De schoolleiding wil de ontwikkeling richting competentiegericht werken 
bevorderen. Koppeling van het profiel van docenten en van leerlingen is daarbij een belangrijk 
referentiepunt. 
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bij het Hofstad Lyceum de docententraining gericht op het aanleren van een meer 
vraaggestuurde aanpak in handen van een adjunct-directeur. 

Intervisie 

Sommige scholen zien (zowel georganiseerde als spontane) intervisie (naast scholing) als 
een bijna onlosmakelijk deel van pedagogisch-didactische vernieuwing. Dit type 
vernieuwing gaat daarom hand in hand met scholing en processen van intervisie (Ubbo 
Emmius, Dr. Knippenberg College, Bernardinuscollege). In dit opzicht bestaan er – naar 
onze indruk – aanzienlijke faseverschillen tussen scholen. Op sommige scholing is intervisie 
en coaching inmiddels “gefundenes Fressen”. Zo werkt De Populier in haar bètaonderwijs 
bij voorkeur in duo's met één ervaren en één minder ervaren docent die elkaar coachen; 
op het Bernardinuscollege zitten docenten veel bij elkaar in de klas en geven elkaar dan 
tips en tricks ter verbetering van het onderwijs en ter ontwikkeling van de docent. Andere 
scholen hebben intervisie “ontdekt” als een van de instrumenten om onderwijsvernieuwing 
te stimuleren en willen daarmee gaan werken, in eerste instantie voor nieuwe en 
“vastgelopen” docenten, maar wellicht op termijn voor alle docenten (Hondsrug College). 

Tabel 2. Betrokkenheid van / affiniteit UP scholen bij / met vernieuwingsthema's 

Activerende didactiek Doorlopende leerlijn Onderzoek & ontwerp 

Beatrix 

Bonhoeffer 

Bouwens van de Boije 

Coornhert 

Eckart 

Helen Parkhurst 

Hofstad 

Knippenberg 

Lorentz Casimir 

NSG 

Overbetuwe College 

Praedinius 

Ubbo Emmius 

Baudartius 

Beatrix 

Bonhoeffer 

Bonifatius 

Bouwens van de Boije 

Coornhert 

Bernard Nieuwetijt 

Eckart 

Hofstad 

Knippenberg 

Lorentz Casimir 

Newman 

NSG 

Accent 

Bouwens van de Boije 

Eckart 

IJssel 

Lorentz Casimir 

Marianum 

Meergronden 

Newman 

Populier (vooral ontwerp) 

Praedinius 

TCC 

Ubbo Emmius 

De Waerdenborch 

De Waerdenborch Populier 

TCC 

Ubbo Emmius 

3.5.3 PR-/communicatie initiatieven 

Veel scholen doen in algemene zin weinig aan PR en/of communicatie, laat staan op het  
gebied van bèta techniek. Voor zover sprake is van profilering lijkt er een verband met het 
“bedieningsgebied” (de markt) van betreffende school. Het maakt veel uit of een school te 
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maken heeft met veel concurrentie om leerlingen in een betrekkelijk beperkt geografisch 
domein (bijvoorbeeld het Hofstad Lyceum en De Populier in Den Haag), dan wel min of 
meer een monopoliepositie inneemt en een hele regio bedient zonder noemenswaardige 
concurrentie (bijvoorbeeld Over Betuwe College). 

Streekscholen zoals het Overbetuwe College of het Bouwens van de Boijecollege doen niet 
aan expliciete bètaprofilering omdat ze een breed scala aan regionaal bepaalde 
arbeidsmarktbehoeften worden geacht te bevredigen. Deze scholen kiezen ervoor om zich 
als multidisciplinaire school te profileren. Ook het Twents Carmel College vindt expliciete 
externe (bèta)profilering niet nodig. De Carmel groep heeft in haar regio (Oldenzaal en 
omstreken) welhaast een monopoliepositie; concurrentie met andere scholen speelt geen 
noemenswaardige rol. Voor zover er een drive is tot bètaprofilering lijkt deze veeleer 
intrinsiek gemotiveerd. Bij sommige docenten leeft de wens “om wat verder te gaan met 
leerlingen” (vooral in het Vwo+). Deze wens hangt overigens samen met de nabijheid tot 
en betrokkenheid bij onderwijsvernieuwing aan de Universiteit Twente. 

Enkele scholen profileren zich wel expliciet als bètaschool (De Populier, Hofstad Lyceum, 
NSG). In zekere zin is een zekere bètaprofilering ook inherent aan de twee Technasia 
onder de UP scholen (SG Ubbo Emmius, Praedinius Gymnasium), en de scholen die 
overwegen de stap naar dat onderwijsmodel te zetten (SG De Waerdenborch, Bouwens van 
de Boijecollege, Eckart College, Newman College). Opvallend is dat bètaprofilering veelal 
niet op zichzelf staat. Zo profileert De Populier zich niet alleen op “Science”, maar ook op 
Sport en Cultuur en gaat de bètaprofilering van het NSG hand in hand met de aandacht 
van oudsher voor kunst en cultuur. Een aantal scholen profileert zich bovendien op 
tweetalig onderwijs. 

De manier waarop scholen zich profileren op bèta techniekgebied is doorgaans gevarieerd, 
maar lijkt wel gedomineerd door onderwijsinhoudelijke accenten. Het zijn vooral de 
bètaprojecten12  waarop scholen zich pogen te onderscheiden op hun website, in de pers, 
tijdens voorlichtingsdagen, etc. 

3.5.4 Aanpassing schoolgebouw 

Modern bètaonderwijs stelt eisen aan de inrichting van de school, de klaslokalen en vooral 
de practicumruimtes. Een aanzienlijk aantal UP scholen beschikt al over een “science floor” 
of “science lab”, een moderne, op geïntegreerd bètaonderwijs toegesneden en veelal voor 
meervoudig gebruik geschikte laboratoriumachtige ruimte. Zo maken onder andere Ubbo 
Emmius college, Bouwens van de Boijecollege en Kaj Munk college melding van een 
moderne science floor / lab.  

Terwijl verschillende UP goed toegerust zijn voor modern bètaonderwijs (zie tekstkader 
Bouwens van de Boijecollege), geven veel andere UP scholen geven aan op het gebied van 
bètaonderwijs graag te willen investeren in extra bètafaciliteiten indien hiervoor middelen 
beschikbaar zouden zijn. Een science floor en goed geoutilleerde labs vormen wel een 
effectief hulpmiddel in de bètaprofilering van een school. Tijdens open dagen zijn de 
bètalokalen “wel zeer zichtbaar”. Het bètaonderwijs kan in beginsel veel meer laten zien 
dan bijvoorbeeld het talenonderwijs (bijv. Kaj Munk college).  

Mede om die reden besteden scholen die bouwen aan een nieuw schoolgebouw veel 
aandacht aan de samenhang tussen nieuwe accommodatie en onderwijskundige 

12 Zie bijvoorbeeld de projecten Licht en zicht, Bruggen bouwen, Zonneovens maken, Crime en spy 
science, en Rube Goldberg machines (www.depopulier.nl), 
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vernieuwing. Zo wordt het nieuwe schoolgebouw van De Thij vestiging van het Twents 
Carmel College in drie lagen gebouwd: de onderste laag voor de onderbouw, de bovenste 
voor de bovenbouw, en de middelste laag voor exploreerruimtes (labs, praktijkvakken, 
etc.). In het nieuwe schoolgebouw worden studiepleinen gekoppeld aan profielen 
(bovenbouw) en aan thematische werkruimtes (onderbouw). 

Waar UP scholen worstelen met groeistuipen, worden hun huisvestingsproblemen 
overigens verscherpt door de T-1 problematiek. De bekostigingssystematiek – die het 
beschikbare budget in tijdvak t rechtstreeks koppelt aan het leerlingental in tijdvak t-1 – 
vormt een reële barrière voor groei, terwijl deze groei veelal samenhangt met goed 
functioneren, ook in het bètaonderwijs (vgl. Beatrix college, Overbetuwe college). 

Het Studiehuis van het Bouwens van de Boijecollege is 
ondergebracht in een relatief nieuw gebouw (1999) met een 
volwassen uitstraling: ruim, licht en open. Er zijn 
verschillende ateliers (bijv. voor CKV, en een “bètalab” voor 
biologie, schei- en natuurkundeonderwijs), daarnaast ook 
kleinere lokalen (voor projectachtig werk), het Open Leer 
Centrum13 en PC-eilanden. Dit hangt samen met de wens om 
in de onderwijsontwikkeling actief, zelfstandig leren te 
stimuleren. De fysieke inrichting van het gebouw is 
nadrukkelijk gekoppeld aan de ontwikkeling van de 2e fase. 
De open inrichting vraagt als het ware om versterking van de 
ICT voorzieningen (die nu al goed zijn; denk aan de 
beschikbaarheid van laptops, beamers, een intern 
glasvezelnetwerk). Dit lijkt een zichzelf versterkende 
ontwikkeling.  

3.6 Vernieuwing exacte vakken 

3.6.1 Nieuw bètavak 

Het merendeel van de scholen geeft aan bereid te zijn tot het 
verlenen van medewerking aan de ontwikkeling van het 
nieuwe bètavak. Enkele scholen geven aan in eerste instantie 
niet geïnteresseerd te zijn vanwege het gebrek aan formatie, 
waardoor de school niet de garantie kan geven op een juiste 
manier medewerking te kunnen verlenen. 

Daarnaast geven enkele scholen aan pas definitief te beslissen over deelname als meer 
bekend is over de opzet van het nieuwe bètavak. Een paar scholen zijn bereid na de 
ontwikkelfase als volg-/ontwikkelschool te dienen, zodat het nieuwe bètavak getest kan 
worden. Tabel 3 geeft een overzicht van de bereidheid tot het verlenen van medewerking 
aan de ontwikkeling van het nieuwe bètavak. 

13 In het Open Leercentrum van het Bouwens van de Boijecollege werken bovenbouwleerlingen onder 
toezicht en begeleiding van vakdocenten aan zelfwerklessen – ca een derde van de contacttijd is 
zelfwerktijd. In deze zelfwerktijd werken de leerlingen aan de in de studiewijzer opgenomen 
opdrachten. Met behulp van de ‘CUP’ (Contact Uren Planner) kiezen de leerlingen (bijv. in de 
tussenuren) vooraf zelfstandig een beschikbare ruimte in het Open Leercentrum. Zo worden ze beter 
voorbereid op het HBO en WO. 
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3.6.2 Vernieuwing exacte vakken: schei-/wis-/natuurkunde en biologie 

Het merendeel van de geïnterviewde scholen is geïnteresseerd in deelname aan 
vernieuwingscommissies van de verschillende bètavakken. In het geval een school in eerste 
instantie niet bereid is mee te werken dan is in bijna alle gevallen de rede hiervoor, net als 
het geval is bij de ontwikkeling van het nieuwe bètavak, het gebrek aan formatie om 
deelname aan een vernieuwingscommissie te kunnen ondersteunen. Deze scholen geven 
aan dat zij op dit moment de formatie die beschikbaar is liever inzetten voor de interne 
ontwikkeling van β-projecten en de vernieuwing van bètavakken. 

Tabel 3 geeft een overzicht van de bereidheid tot deelname aan de verschillende 
vernieuwingscommissies. 

3.7 Praktijk- en beroepsoriëntatie 

Over het algemeen zijn de deelnemende scholen zich terdege 
bewust van het feit dat het van belang is de leerling kennis te 
laten maken met de praktijk om een grotere instroom in de 
N-profielen te realiseren. Op deze manier kunnen leerlingen 
zich een realistisch beeld vormen van de mogelijkheden die 
een bèta technisch gerelateerde opleiding hen biedt voor de 
toekomst. 

De methoden die scholen hanteren om leerlingen met de praktijk in aanraking te laten 
komen en hen voor te bereiden op een toekomst in bèta/techniek zijn zeer divers. 
Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de meest voorkomende manieren 
waarop praktijk- en beroepsoriëntatie plaatsvindt: 

- Stages 

- Practica 

- Door de school georganiseerde bedrijfsbezoeken 

- Bezoeken aan regionale technocentra en science centers, zoals NEMO 

- Bezoeken van open dagen 

- Gastcollege’s van professionals uit het veld (bijvoorbeeld tijdens een 
beroepenmarkt)14 

- Profielwerkstuk in samenwerking met bedrijf/ho-instelling15 

- Deelname aan Jet-Net 

14 Bijna tweederde van de ondervraagde scholen (65,4%) geeft in de enquête aan dat zij professionals 
uit de beroepspraktijk uitnodigt op het moment dat een beroepenmarkt wordt georganiseerd. 
Daarnaast geeft 41,4% van de scholen (12 scholen) aan dat zgn. “bètaVIP’s” gastcollege’s/-lessen 
geven aan Havo- en/of Vwo-leerlingen. Bij zeven van deze scholen vinden dit soort lessen één maal 
per jaar plaats, bij vier scholen twee maal per jaar en één school geeft aan drie maal per jaar 
gastlessen te organiseren. 

 Op 82,8% van de 29 geënquêteerde scholen voeren leerlingen het profielwerkstuk uit in 
samenwerking met een bedrijf of een ho-instelling. Het percentage leerlingen dat op deze manier het 
profielwerkstuk inricht, wisselt per school. De percentages liggen tussen de 3% en de 50% (Helen 
Parkhurst). 
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Tabel 3. Overzicht van de bereidheid tot deelname bij UP scholen aan vernieuwingscommissies. 

Commissie Nieuw beta-vak Natuurkunde Wiskunde Biologie Scheikunde 

School 

Accent College interesse niet besproken niet besproken niet besproken niet besproken 

Baudartius College interesse interesse interesse interesse interesse 

Beatrix College afhankelijk van tijd 
interesse 

afhankelijk van tijd 
interesse 

afhankelijk van tijd 
interesse 

afhankelijk van tijd 
interesse 

afhankelijk van tijd 
interesse 

Bernard Nieuwetijt 
College 

interesse onduidelijk onduidelijk interesse onduidelijk 

Bernardinuscollege interesse interesse niet besproken interesse eerst betrokken, nu 
volgend op een 
afstandje 

Bonhoeffer College interesse niet besproken niet besproken niet besproken niet besproken 

Bouwens van 
der Boijecollege 

mogelijk interesse Mogelijk interesse mogelijk interesse mogelijk interesse mogelijk interesse 

Coornhert Gymnasium interesse interesse interesse interesse ontwikkelschool 

De Populier interesse interesse betrokken interesse betrokken 

De Waerdenborch interesse aangemeld interesse interesse aangemeld 

Dr Knippenberg College interesse interesse interesse interesse interesse 

Helen Parkhurst niet besproken niet besproken niet besproken betrokken volgschool 

Hofstad Lyceum betrokken bij 
ontwikkelfase 

niet besproken niet besproken niet besproken volgschool 

Hondsrug College interesse interesse interesse interesse interesse 

IJsselcollege afhankelijk van 
thema's interesse 

in eerste instantie niet interesse interesse in eerste instantie niet 

Lorentz Casimir Lyceum interesse interesse via Freudenthal 
Institut 

interesse betrokken 

Newman College afhankelijk van tijd 
interesse 

niet de juiste formatie interesse interesse betrokken 

NSG Groenewoud betrokken interesse interesse in eerste instantie 
geen interesse 

volgschool 

Nothgo College afhankelijk van tijd 
interesse 

afhankelijk van tijd 
interesse 

afhankelijk van tijd 
interesse 

afhankelijk van tijd 
interesse 

wellicht betrokken 

De Meergronden interesse interesse interesse interesse betrokken 

Over Betuwe College interesse interesse interesse interesse geen deelname 

Pius X College interesse interesse interesse interesse geen deelname 

Praedinius Gymnasium ivm Technasium 
zekere afstand 
bewaren 

deelname onduidelijk interesse interesse neemt deel 

Marianum College interesse interesse interesse interesse geen deelname 

Bonifatius College afhankelijk van tijd 
interesse 

afhankelijk van tijd 
interesse 

afhankelijk van tijd 
interesse 

afhankelijk van tijd 
interesse 

geen deelname 

Twents Carmel College niet besproken niet besproken niet besproken niet besproken volgschool 

Ubbo Emmius niet besproken niet besproken niet besproken niet besproken niet besproken 

Legenda 

Niet besproken Interesse in deelname 

Geen interesse in deelname School is reeds betrokken 

Mogelijk geïnteresseerd 

Uit deze opsomming blijkt dat voor praktijk- en beroepsoriëntatie samenwerking met 
bedrijven een belangrijke rol speelt. Daarnaast is een rol weggelegd voor technocecentra 
(die in veel gevallen overigens ook van dienst zijn bij het leggen van contacten met 
bedrijven). 
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We bespreken hierna kort: 

- de samenwerking met bedrijven (3.7.1), en 

- de samenwerking met technocentra (3.7.2).  

3.7.1 Samenwerking met bedrijven 

Jet-Net (Jongeren en Techniek Netwerk) lijkt een belangrijke rol te spelen bij de contacten 
die UP scholen onderhouden met het bedrijfsleven. Zoals blijkt uit Tabel 416, nemen 15 van 
de 29 UP scholen deel aan Jet-Net. Een enkele uitzondering daargelaten, zijn deze scholen 
zeer tevreden met de resultaten die het netwerk oplevert. 

Van de scholen die (nog) niet tot het Jet-Net netwerk behoren, neemt een aantal al wel 
deel aan activiteiten die door Jet-Net worden georganiseerd, zoals de Jet-Net Career Day. 
Daarnaast geeft een aantal van deze scholen aan geïnteresseerd te zijn in deelname aan 
Jet-Net (Tabel 5). 

Tabel 4. Aan Jet-Net deelnemende UP scholen 

Accent College Hondsrug College 
Beatrix College Lorentz Casimir Lyceum 
Bernardinuscollege Marianum College 
Bouwens vd Boijecollege Newman College 
De Populier Northgo College 
Dr. Knippenberg College NSG Groenewoud 
Eckart College SG Het Plein Over Betuwe College 
Hofstad Lyceum Twents Carmel College 

Tabel 5. UP scholen die aangeven interesse in hebben in deelname aan Jet-Net 

Coornhert Gymnasium Pius X College 
De Waerdenborch Praedinius Gymnasium 
IJsselcollege Ubbo Emmius 

Een aantal scholen heeft in de intakegesprekken aangegeven problemen te hebben met het 
leggen van (structurele) contacten met het bedrijfsleven. Redenen voor deze problemen 
zijn: 

- geografische ligging van de school. Een flink aantal scholen, in het bijzonder 
scholen buiten de randstad, geven aan dat zij moeite hebben met het vinden van 
geschikte samenwerkingspartners bij bedrijven. Bij deze scholen heerst het idee 
dat er in de nabije omgeving geen geschikte bedrijven gevestigd zijn om 
samenwerkingsverbanden mee aan te gaan. (o.a. Pius X college, Marianum 
college). 

- Onvoldoende capaciteit bij bedrijven. Een aantal scholen geeft aan 
projectonderwijs voor een groot gedeelte van de leerlingen beschikbaar te willen 
maken. Dit betekent dat een bedrijf dat betrokken wordt bij de uitvoering van een 
bepaald project over voldoende capaciteit dient te beschikken. Voor scholen die 

 Gebaseerd op gegevens uit het bestand “Overzicht deelname van scholen aan projecten” (aan 
Dialogic verstrekt door Platform Bèta Techniek) en gegevens afkomstig van de website van Jet-Net, 
www.jet-net.nl. 
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projectonderwijs op deze manier aanbieden, blijkt het moeilijk om in het 
bedrijfsleven samenwerkingspartners te vinden. (o.a. Lorentz Casimir college) 

- Niet goed weten hoe contacten te leggen, of hoe een incidenteel contact om te 
zetten naar structurele samenwerking. 

- Niet goed weten hoe de activiteiten die voort (zouden kunnen) komen uit contacten 
met het bedrijfsleven te integreren in het onderwijs 

- Ontbrekend budget om activiteiten buiten school te financieren. 

Het merendeel van de scholen beschikt tenminste over een aantal incidentele contacten 
met het bedrijfsleven. Van deze scholen geeft een aantal aan dat het lastig is dit 
incidentele contact om te buigen tot een structureel samenwerkingsverband. 

Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de bedrijven waar UP scholen mee 
samenwerken cq. samen hebben gewerkt (Tabel 6).17 

Tabel 6. Overzicht van bedrijven waarmee UP scholen samenwerken. 

Akzo Nobel Avebe Beiersdorf 

DSM Ecodoc Essent 

KNMI KWF Kankerbestrijding NAM 

Nedap Nuon Océ 

Philips Rijksdienst voor het Wegverkeer Rijkswaterstaat 

Rouwmaat Shell Thales Navigation 

TNO Unilever Vitatron 

Wagenborg Yakult 

Deze opsomming is zeker niet uitputtend, daar bijvoorbeeld een aantal scholen aangeeft 
dat een groot deel van de contacten met bedrijven onderhouden wordt op het niveau van 
de individuele leerling via stages en profielwerkstukken. In veel gevallen is het de leerling 
zelf die verantwoordelijk is voor het vinden van een geschikt bedrijf om stage te lopen of 
een opdracht uit te voeren en informatie te verzamelen in het kader van een 
profielwerkstuk, waardoor het niet de school zelf is die de contacten onderhoudt. 

Daarnaast is het erg lastig om de contacten die een school met bedrijven onderhoud te 
kwantificeren en scholen onderling op dit punt te vergelijken. Dit komt o.a. doordat de 
meningen over wat ‘intensief structureel op bèta techniek gericht contact’ inhoudt, 
verschillen. De ene school zal aangeven zeer intensief met een bepaald bedrijf samen te 
werken terwijl een andere school ditzelfde contact zal omschrijven als incidenteel. 

3.7.2 Samenwerking met techno- en sciencecentra 

Naast samenwerking met bedrijven, geeft een aantal scholen aan regelmatig contact te 
hebben met techno- en/of sciencecentra. Één van de meest genoemde en bezochte 
sciencecentra is NEMO. Zelfs scholen van ver buiten de Randstad brengen jaarlijks met een 
bepaald leerjaar een bezoek aan het sciencecentrum. Enkele scholen onderhouden 

17 Lijst is tot stand gekomen m.b.v. gegevens uit de intakegesprekken, enquêtes en inschrijvingen. 
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bovendien intensief contact met een regionaal technocentrum. Zoals het Hondsrug College 
in Emmen dat nauw samenwerkt met Technomatch. 

Op dit moment lijkt het er op dat bij veel scholen een groot deel van de praktijk- en 
beroepsoriëntatie zich af speelt in de bovenbouw, het moment dat leerlingen al in een 
bepaald profiel zijn ingestroomd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de stages en de 
profielwerkstukken, maar ook voor een groot deel van de projecten. Enkele scholen lijken 
zich bewust van het feit dat om de instroom in de N-profielen te vergroten, de activiteiten 
rondom praktijk- en beroepsoriëntatie al in de onderbouw van start zouden moeten gaan. 
Enkele van deze scholen zijn op dit moment dan ook bezig met de ontwikkeling van dit 
type activiteiten speciaal voor de onderbouw. 

3.8 Onderwijsnetwerken  

We behandelen achtereenvolgens: 

-	 samenwerking met instellingen in het primair onderwijs (3.8.1); 

-	 samenwerking met andere instellingen in het voortgezet onderwijs (3.8.2), en 

-	 samenwerking met instellingen in het hoger onderwijs (3.8.3). 

3.8.1 Samenwerking met primair onderwijsinstellingen18 

Uit de intakegesprekken blijkt dat slechts enkele scholen 
structureel samenwerken met primair onderwijsinstellingen. 
Het merendeel lijkt zich niet bewust van de mogelijkheden 
die contacten met basisscholen die zich richten op bèta kan 
betekenen voor de instroom van leerlingen die een verhoogde 
interesse hebben voor bèta techniek. Dit kan zowel voor 
scholen met veel concurrentie als scholen die niet verlegen 
zitten om aanmeldingen van brugklassers interessant zijn. 

De scholen die wel structurele contacten onderhouden met primair onderwijsinstellingen 
doen dit o.a. op de volgende manieren:  

o	 Aanbieden van een korte bètagerichte cursus, zoals bijvoorbeeld een cursus 
wiskunde. Op deze manier komen leerlingen reeds in contact komen met de 
voortgezet onderwijsinstelling en daarnaast worden zij ook nog extra onderwezen 
in een bètagerelateerd thema. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het Coornhert 
Gymnasium. 

o	 Leerlingen met een N-profiel van het Hondsrug College wordt gevraagd bij een 
primair onderwijsinstelling (het liefst naar hun eigen voormalige basisschool) een 
les te verzorgen. Net als voorgaand punt zorgt deze actie er voor dat leerlingen al 
in contact komen met het Hondsrug College en daarnaast wordt ook aandacht 
besteed aan het wekken van interesse voor bèta onder basisschool leerlingen.  

 Bij een groot aantal gesprekken is door Platform Bèta Techniek gewezen op het bestaan van het 
project Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB) en het feit dat ruim 500 basisscholen reeds 
deelnemen aan dit project. Een meerderheid van de scholen was niet op de hoogte van het bestaan 
van dit project. 
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3.8.2  Samenwerking met andere voortgezet onderwijsinstellingen 

De inschrijvingen en intakegesprekken van de verschillende UP scholen geven een zeer 
divers beeld voor wat betreft de samenwerking met andere VO instellingen. Een aantal 
scholen geeft aan zeer intensief samen te werken met andere VO instellingen.19 Deze 
intensieve samenwerking is in veel gevallen tot stand gekomen door de oprichting van 
netwerken zoals Bètapartners. Sommige van deze netwerken zijn specifiek opgericht in het 
kader van de promotie van bètaonderwijs. Vaak zijn bij deze netwerken overigens ook HO 
instellingen en/of bedrijven aangesloten. Daarnaast valt op dat het netwerk vaak regionaal 
georiënteerd is. 

De meeste scholen die op dit moment zeggen niet over een uitgebreid netwerk te 
beschikken, geven aan dat structurele samenwerking met andere VO scholen wel degelijk 
zinvol kan zijn en dat dit punt om verbetering vraagt binnen de school. Hierbij wordt door 
enkele scholen wel aangemerkt dat het hen om samenwerking gaat met niet
concurrerende scholen, d.w.z. scholen die niet in de directe omgeving gevestigd zijn of 
scholen die bèta niet als speerpunt in het instellingsbeleid hebben opgenomen.  

Het blijft lastig om de contacten met VO instellingen te kwantificeren, ondanks dat scholen 
in de aan hen uitgereikte enquête gevraagd is om in te vullen met wie zij regulier contact 
onderhouden. Veel scholen geven namelijk aan contact te hebben met VO instellingen uit 
een bepaald netwerk, zonder daarbij te specificeren om hoeveel en welke scholen het gaat. 

In het kader van samenwerking met andere VO scholen, geven alle UP scholen aan bereid 
te zijn hun kennis te delen met andere scholen. Door sommige partijen wordt hier bij wel 
aangetekend dat het niet de bedoeling is dat bijvoorbeeld lesmateriaal klakkeloos wordt 
overgenomen. Het is daarentegen belangrijk dat een school inzicht krijgt in de context 
waarin het materiaal is ontwikkeld, alvorens het te implementeren in het eigen onderwijs. 

3.8.3 Samenwerking met hoger onderwijsinstellingen 

De meerderheid van de UP scholen lijkt te beschikken over contacten in de bètasfeer in het 
hoger onderwijs. Of het hierbij ook over structurele samenwerkingsverbanden gaat, is niet 
in alle gevallen duidelijk. Wel valt op te merken dat de contacten met de HO instellingen 
sterk regionaal georiënteerd zijn. Zo onderhoudt het Lorentz Casimir College te Eindhoven 
intensief contact met de TU Eindhoven en het IJsselcollege te Capelle a/d IJssel met de TU 
Delft. Een ander punt dat opvalt is dat bijna alle Universum scholen contact onderhouden 
met zowel (voornamelijk technische) universiteiten als hogescholen.  

Net als bij de contacten met VO instellingen blijft het lastig om de contacten met HO 
instellingen te kwantificeren, ondanks dat scholen in de aan hen uitgereikte enquête 
gevraagd is om in te vullen met wie  zij regulier contact onderhouden. Één school geeft 
namelijk aan contact te onderhouden met verschillende HO instellingen, zonder daarbij te 
specificeren om hoeveel en welke instellingen het gaat. Enkele andere scholen (6 van de 
29 geënquêteerde) laten de vraag met “welke HO instellingen zij regulier, op vernieuwing 
in de bètasfeer gericht contact onderhouden” blanco. Deze scholen buiten beschouwing 
latend, geven: 

19 Soms strekken deze contacten tot ver over de landsgrenzen. Dankzij deelname aan internationale 
projecten beschikken enkele scholen naast nationale contacten ook over internationale contacten. 
Zoals het geval is op het Marianum college, dat dankzij internationale contacten ieder jaar een 
uitwisseling organiseert met een vo-instelling in Italië en Duitsland. 
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o 7 scholen aan contact te onderhouden met 1 HO instelling; 
o 8 scholen aan contact te onderhouden met 2 HO instellingen; 
o 3 scholen aan contact te onderhouden met 3 HO instellingen; 
o 4 scholen aan contact te onderhouden met 4 HO instellingen. 

Uit het inschrijfformulier en het intakegesprek blijkt dat een aantal scholen de 
samenwerking met HO instellingen als punt van aandacht ziet dat duidelijk om verbetering 
vraagt, vooral omdat scholen inzien dat dit soort samenwerking kan helpen bij het 
doorvoeren van vernieuwing op school. Aangegeven wordt dat het hierbij gaat om zowel de 
intensivering van bestaande contacten als om het aangaan van compleet nieuwe 
samenwerkingsverbanden. Enkele scholen tekenen hierbij aan dat zij graag in overleg 
treden met scholen die al wel over intensieve samenwerking beschikken, omdat zij zelf 
moeite hebben met het vinden van een manier om contacten op te doen en deze 
vervolgens te onderhouden. 

Onderstaande opsomming geeft een overzicht van waar de contacten met ho-instellingen 
nu zoal voor gebruikt worden. 

o Gezamenlijk organiseren van (vakoverstijgende) projecten 
o Gebruik maken van laboratoria 
o Studentmentoren 
o Opzet van een pre-university college 
o Master classes. 

3.9 Binnen- en buitenschools leren 

Een groot deel van de binnen- en buitenschoolse activiteiten 
die buiten het officiële curriculum vallen zijn al aan bod 
gekomen in eerdere paragrafen van dit hoofdstuk. Deze 
paragraaf biedt een korte aanvulling op de al genoemde 
activiteiten en geeft daarnaast inzicht in de wijze waarop dit 
soort activiteiten in het rooster worden ingepast. Allereerst 
volgt een korte aanvulling op de al eerder aanbod gekomen 
binnen- en buitenschoolse activiteiten die buiten het officiële 
curriculum vallen: 

• Deelname aan olympiades 

• Deelname aan internationale evenementen 

• Bezoek aan musea, pretparken, etc. 

Uit de intakegesprekken die met de Universum scholen zijn gevoerd, blijkt dat een aantal 
van hen het lastig vindt om dit soort activiteiten een goede inbedding te geven in het 
onderwijs. Zij geven aan dat het organiseren van een uitstapje geen kunst is, maar dat het 
vervolgens lastig is om dat wat tijdens het uitstapje aan bod is gekomen te integreren in 
het onderwijs, liefst bij verschillende vakken zodat leerlingen samenhang zien tussen de 
verschillende vakgebieden. 

In de enquête geven 14 van de 29 scholen aan dat leerlingen met name in de bovenbouw 
in aanraking komen met (door school georganiseerde) vormen van buitenschools leren.20 

Slechts 8 scholen geven aan dat het in aanraking komen met vormen van buitenschools 

20 Denk hierbij aan initiatieven buiten het curriculum zoals deelname aan Olympiades, bezoek buiten 
de school zoals musea, technocentra, bedrijven, ho-instellingen, etc. 
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leren evenredig verdeeld is over de verschillende leerjaren. Voor de overige scholen geldt 
dat zij de activiteiten buiten het curriculum voornamelijk voor de bovenbouw én derde 
klassen organiseert. 

Daar het vaak juist tijdens dit soort activiteiten is dat leerlingen dat wat zij in theorie 
hebben geleerd toegepast zien in de praktijk (en zich daardoor een realistischer beeld 
kunnen vormen van de diversheid van de toepassingen van bèta), is het zinvol scholen te 
stimuleren bètagerelateerde activiteiten die buiten het officiële curriculum vallen al vanaf 
klas 1 te organiseren. Op deze manier komen leerlingen al in een vroeg stadium in 
aanraking met “de leuke kanten” van bèta. 

3.10 Good practices en succesfactoren 

Op basis van het voorgaande geven we het volgende – niet uitputtende – overzicht van 
good practices op het gebied van vernieuwing in het bètaonderwijs. 

Met nadruk wijzen we er op dat dit een impressie is van interessante good practices, op 
weg naar een onderwijspraktijk die meer en beter is ingericht op het benutten van het 
(deels verborgen) bètapotentieel onder Vwo- en Havo-leerlingen. Ongetwijfeld zijn er 
andere praktijken die ook vernieuwend zijn, en wellicht in de specifieke schoolcontext in 
combinatie met andere organisatorische of didactische concepten zeer effectief kunnen 
zijn. Veel vernieuwing is niet een-op-een te transplanteren van de ene naar de andere 
school. Effectieve vernieuwing is veelal een kwestie van maatwerk. 

Prestatieleren 

Differentiatie in 
3 Havo naar 

potentiële N- en 
M-profielers 

Ontwikkeling 
van kleine 

(bèta)projecten, 
in te zetten bij 

lesuitval  

Intensieve 
samenwerking 
van onder- en 

bovenbouw met 
Technomatch  

Open dagen 
(natuurkunde- 
chemieshows, 
demonstraties 
technisch lego, 
metaal /hout-/ 
doe-activiteiten, 

onderzoek en 
veldwerk) 

Interne 
studiedagen 
benutten als 
vehikel voor 

uitwisseling van 
good practices 

in de onderwijs
praktijk 

Interactie en  
samenwerking 

tussen 
leerlingen van 
Vwo en Vmbo 

Interne 
bijeenkomsten 

voor 
uitwisseling van 
good practices 

Organisatie van N 
profieloverleg 

(van alle 
bètasecties 

tenminste één 
boven- en 

onderbouw 
docent aanwezig) 

Onderbouw
leerlingen meer 

ruimte geven voor 
zelfstandig  werken, 
met meer aandacht 
voor leerproces, en 

beter zicht op 
doorstroming naar 

profielen 
(Technasium) 

Student
mentoren 

Leerlingen 
bezoeken hun 

voormalige 
basisschool met 
bèta opdrachten, 
proefjes, korte 

bètacursus 

Decaan / 
mentoren met 

bèta / techniek 
achtergrond 

Intervisie 
docenten 

Ontwikke
ling van pre

university 
class 

Keuze van 
feminienere 

thema’s 
voor 

bètavakken 

Ontwikkel
ing van 
grote, 

vakover
stijgende 
projecten 
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Tijdens de intakegesprekken hebben we onze gesprekspartners de vraag voorgelegd wat 
ze als kritische succesfactoren zien voor een succesvolle groeiende instroom van bèta 
techniek leerlingen in het VO worden beschouwd dan wel bepalend kunnen zijn voor een 
hoge instroom van leerlingen in de N profielen. 

Een bonte mengeling van factoren is hierop aangedragen. Veel genoemde factoren zijn:  

- Enthousiaste en vakinhoudelijk sterke docenten, die lesstof op een interessante manier 
over weten te brengen op leerlingen  

- Actieve rol van decanen bij stimuleren van bètaonderwijs (het helpt wanneer een 
decaan zelf bèta opleiding heeft genoten) 

- Schoolleiding die docenten ruimte geeft voor vernieuwing (bottom-up principe) 
- Leerlingen de leuke kanten van bèta techniek laten zien 
- Leerlingen vertrouwen geven in eigen kunnen, ze laten weten dat N profiel niet alleen 

voor de allerslimsten is, maar voor iedereen goed te doen is 
- Goed georganiseerd bètaonderwijs (bijv. voldoende practicumruimten) 
- Leerlingenbetrokkenheid bij onderwijsvernieuwing (interactief) 
- Activiteiten ontwikkelen die bèta voor leerlingen vanzelfsprekend maakt 
- Leggen van “bètafundament” in klas 1 en 2 
- Goede voorlichting aan ouders 
- Begrijpelijk communiceren van je ideeën op het gebied van bètaprofilering 
- Interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven 
Bijlage 5 geeft een overzicht van de naar voren gebrachte factoren. 

3.11Besteding UP impuls 

Alle scholen onderschrijven de doelstellingen van Platform Bèta Techniek, en het 
Universum Programma (UP) in het bijzonder. Vrijwel zonder uitzondering geven de scholen 
aan het UP en de UP middelen te willen inzetten ter versterking, verbreding en 
intensivering van al ingezette plannen gericht op verdere bètaontwikkeling. In die zin is 
sprake van een directe inbedding in instellingsbeleid van de deelnemende scholen. Een 
aantal scholen maakt daarvan overigens expliciete melding (Bouwens van de Boije, Twents 
Carmel College, Praedinius Gymnasium en SG Ubbo Emmius, beide laatste vanwege hun 
deelname aan het Technasium project). In alle gevallen willen de scholen de UP middelen 
besteden aan activiteiten waarvan de school op lange termijn ook nog de vruchten kan 
plukken, in plaats van aan éénmalige activiteiten (denk aan het financieren van een 
busreis). 

De meeste UP scholen geven aan nog geen definitieve keuze te hebben gemaakt over de 
besteding van UP middelen, maar veel scholen geven een eerste indicatie waaraan gedacht 
wordt (Tabel 7). 
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Tabel 7. Eerste indicatie van bestedingsrichting UP middelen 

Besteding van UP middelen in … … op UP scholen 

Personele 
inzet 

Inzet taakuren voor ontwikkeltijd 

Extra TOA-uren 

Vorming van een bètateam 

Samenwerking met scholen in het 
buitenland (TTO) 

Nascholing 

Bouwens van de Boije, Bernard Nieuwetijt, 
Hondsrug, IJssel, Pius X, Twents Carmel 
College, Coornhert Gymnasium, Hofstad 
Lyceum, SG Ubbo Emmius 

Lorentz Casimir  

Lorentz Casimir 

Hofstad Lyceum 

De Waerdenborch 

Materiële 
inzet 

Inrichting van een technisch 
ontwerplokaal 

Realiseren van een science lab21 

Verbetering aan het 
schoolgebouw22 , inrichting van 
techniek/practicalokalen 

Inzet van een smartboard ten 
behoeve van onderwijs  en 
didactische vernieuwing 

Coornhert Gymnasium 

Accent, Pius X College 

Lorentz Casimir, De Waerdenborch 

Overbetuwe College 

De grote meerderheid van de UP scholen verwacht het leeuwendeel van de financiële 
impuls te besteden aan zgn. ontwikkel- of taakuren, tijd en ruimte voor docenten om te  
werken aan vakvernieuwing dan wel daarmee te experimenteren, de ontwikkeling van 
vakoverstijgende projecten. Immers, veel vernieuwingsinitiatieven worden gecombineerd 
met een vol lesrooster. De UP middelen creëren ruimte om de verdere ontwikkeling van 
plannen meer body te geven. 

In mindere mate willen de scholen de UP middelen inzetten voor nieuw te ontwikkelen 
projecten, en nog minder in hardware (“beton”). Voor zover scholen willen investeren in 
een science lab of vergelijkbare faciliteiten, wordt als argument aangevoerd dat ze 
daarmee meer bètaleerlingen denken binnen te halen. De nadruk ligt op het investeren in 
mensen, vooral in docenten. 

Twee UP scholen komen al met een samenhangend plan voor de besteding van UP 
middelen, in nauwe aansluiting op al ontwikkeld beleid (zie tekstkaders). 

21 Voor scholen die het groots aanpakken een science floor, voor wat “bescheidener” scholen betekent 
dit de inrichting van een extra practicumruimte. 

 Vergroting van leslokalen door muren weg te breken waardoor het mogelijk wordt op een andere 
manier les te geven. Veel scholen zijn op dit moment nog traditioneel ingericht; verschillende scholen 
geven aan toe te zijn aan vernieuwing op dit gebied.  
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Bouwens van de Boijecollege: besteding van UP middelen 

Gesproken wordt van:  

- een financiële impuls voor een kwaliteitsslag in de stimulering van bètaontwikkeling van de 
leerlingen 

- aansluitend op de lange termijn visie op de ontwikkeling van een bèta schoolprofiel, 

- intensivering van de huidige activiteiten en opzet van nieuwe projecten. 

- uitbreiding van huidige investering in ontwikkeltijd. 

Als speerpunten worden genoemd: 

- intensivering van Jet-Net activiteiten en uitbreiding naar de 2e klassen Havo/Vwo 

- ontwikkeling van een module “techniek” voor leerjaar 2 in het Vwo+ project om de exacte 
richting meer body te geven 

- verder doorontwikkelen van het technisch lab in de 3e klassen Vwo, waar leerlingen als jonge 
onderzoekers zelf hun onderzoekopdrachten formuleren en opzetten, daarin begeleid door de 
docent.  

- Voorbereiding van aanvraag om in schooljaar 2007-08 te starten met het Technasium in de 
onder- en bovenbouw van Havo/Vwo.  

o	 Invoering van het nieuwe vak “onderzoeken en ontwerpen” als nieuw bètavak in onder- 
en bovenbouw. 

o  Invoering van het “nieuwe leren” en/of onderzoekend leren in bèta- en andere vakken 

- Gebruik van de ELO door leerlingen en docenten 

- Regionale versterking van de (hightech) agrarische sector 

- Mogelijkheden nagaan van samenwerking met bedrijven op gebied van ELO, t.b.v. 
uitwisseling van informatie c.q. technische kennis tussen bedrijven en LVO scholen. 

Twents Carmel College (vestigingen Lyceumstraat en De Thij): besteding van UP middelen 

- Onderzoek doorzetten naar de (doorlopende) leerlijn gekoppeld aan het maken van 
profielwerkstukken (kan een leerling locatieoverstijgend, in samenwerking met de Universiteit 
Twente, een profielwerkstuk maken?) Inzet van taakuren hiervoor vanuit UP middelen, vooral 
gericht op de vakoverstijgende component (Technasium). 

- Goede bètaleerlingen (Vwo+’ers) kennis laten maken met fundamenteel wetenschappelijk 
experimenteel onderzoek op het gebied van extreem hoge energie fysica23, met de techniek 
daarin, meetmethoden, correlatierekening, etc. 

- Opzetten van op het N profiel gerichte opdrachten in de 3e klas. 

- Intensivering en formalisering van de samenwerking met de Sterrenwacht Lattrop. 

23 Bijvoorbeeld in het kader van het HisParc project (High School on Astro Physics Research with 
Cosmics). 
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4 Monitoring van VO-leerlingen op 
weg naar een bèta vervolgopleiding 

4.1 Profielkeuze 

Een van de hardere indicatoren van succesvolle instroom naar bèta techniek 
vervolgopleidingen in het hoger onderwijs (hierna: b/t HO) betreft het aantal geslaagde 
Havo- en Vwo-leerlingen met een profiel dat goed aansluit op deze vervolgopleidingen. In 
de praktijk gaat het vooral om het NT-profiel maar ook om het NG-profiel. Hoewel bij 
beschouwing van de doorstroom – dat wil zeggen die leerlingen die ook feitelijk kiezen 
voor een b/t HO vervolgopleiding – ook leerlingen met een M-profiel door blijken te 
stromen naar het b/t HO (zie 0), gaat het hier om een kleine minderheid bij de Vwo’ers en 
een iets grotere minderheid bij de Havo-leerlingen. 

Voor een adequaat ijkpunt voor de nulmeting van het Universum Programma (UP) kunnen 
de profielscores van de scholen die deelnemen aan het UP, fungeren. Met profielscores 
wordt gedoeld op het aantal Havo- en Vwo-leerlingen dat kiest voor een NT-, NG- resp. 
een N-profiel, dan wel het aandeel van deze leerlingen in het totaal aantal geslaagde Havo- 
en Vwo-leerlingen. 

Deze gegevens worden systematisch en conform bepaalde normen verzameld door de 
Inspectie van het onderwijs. Daarnaast hebben we tijdens de rondgang langs de aan het 
Universum Programma deelnemende scholen ook gevraagd om recente profielscores (van 
2003 – 2005) te verstrekken, uitgesplitst naar jongens en meisjes. Van lang niet alle UP 
scholen hebben we deze gegevens daadwerkelijk en volledig ontvangen, deels omdat de 
gevraagde uitsplitsing naar sexe niet steeds voor handen was dan wel bewerkelijk bleek. 
Voor zover wel profielscores zijn verstrekt, viel op dat deze bij een aantal scholen niet 
onaanzienlijk afwijken van de Inspectiegegevens. Vanwege deze verschillen hebben wij ons 
gebaseerd op de gegevens van de Inspectie.24 

In Tabel 8. Profielscores Vwo-leerlingen aan UP scholen, 2001-2003 (zie legenda) 
en Tabel 9 wordt een overzicht van deze profielscores van Vwo- resp. Havo-leerlingen aan 
de deelnemende UP scholen gegeven, in de periode 2001-03.25 

Kolom Legenda Tabel 8 en Tabel 9 

(a) Totaal aantal geslaagde leerlingen in betreffend schooljaar 

(b) totaal aantal geslaagde leerlingen met NT profiel in betreffend schooljaar 

(c) Idem met NG profiel  

(d) Idem met NT of NG profiel  

(e) Percentage leerlingen met NT profiel [(b) / (a)] 

(f) Idem met NG profiel [(c) / (a)]  

(g) Idem met NT of NG profiel [(d) / (a)] 

24 Op het moment van rapporteren beschikten we over de gegevens van 2001 t/m 2003. Uitbreiding 
met de gegevens van 2004 en eventueel 2005 zou met het oog op de aansluiting op de start van het 
Universum Programma voor de hand liggen. 
25 Slechts van een klein aantal scholen zijn de profielscores van Vwo-leerlingen in 2001 beschikbaar. 
Voor zover deze gegevens beschikbaar zijn, zijn deze in Tabel 8 meegenomen.  
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Profielscores Vwo-leerlingen 

Allereerst de profielscores van de Vwo-leerlingen. Zoals Tabel 8 laat zien, treden opvallend 
grote verschillen op in de profielscores, zowel van jaar tot jaar als tussen de deelnemende 
UP scholen en tussen de profielen (NT, NG en N).  

Van de 29 UP scholen in de tabel hebben we er van vier profielscores in 2001. Afgaande op 
de gemiddelde hoogte van de scores in 2001 zijn dit geen gemiddelde scholen: gemiddeld 
heeft 53,1% van de geslaagde Vwo-leerlingen aan deze vier scholen een N profiel. 
Ongeveer een derde hiervan (17%) heeft een NT profiel, twee derde een NG profiel 
(36,1%). 

Ditzelfde patroon vinden we terug in 2002 en 2003, zij het op een gemiddeld lager niveau. 
In 2002 heeft 45,0% van de geslaagde Vwo’ers een N profiel; 17,3% heeft een NT profiel, 
27,8% een NG profiel. In 2003 bedragen deze gemiddelde scores 47,9%, 17,1% resp. 
30,8%. Gemiddeld ligt het aandeel geslaagde Vwo-leerlingen met een N profiel op 47,1% 
(2001-03). 

Tussen de scholen treden – zoals opgemerkt – in het oog vallende verschillen op. Om deze 
beter inzichtelijk te maken hebben we de scholen gerangschikt naar gemiddelde N-score in 
de periode 2001-03. Afgaande op deze ordening kunnen de aan het UP deelnemende 
scholen ruwweg worden ingedeeld in een: 

NT NG N 

kopgroep van 

groep achtervolgers van 

peloton van 

groep achterblijvers van 

3 

9 

13 

4 

scholen met als gemiddelde scores 

scholen met als gemiddelde scores 

scholen met als gemiddelde scores 

scholen met als gemiddelde scores 

19,2% 

20,0% 

17,2% 

12,7% 

41,8% 

34,2% 

28,8% 

19,5% 

61,1% 

54,2% 

46,0% 

32,2% 

De verschillen worden vooral gemaakt bij het aantal geslaagde leerlingen met een NG 
profiel. In NT termen scoren de scholen in de achtervolgergroep gemiddeld zelfs iets hoger 
dan de scholen in de kopgroep. Gemiddeld realiseren de scholen in deze twee groepen een 
gemiddelde NT en NG score van bijna 20% resp. ruim 36%. Duidelijk is dat de 
mogelijkheden voor hogere N scores vooral liggen in de groep achterblijvers en in het 
“peloton”. Overigens zijn er in deze twee groepen ook een niet te verwaarlozen aantal 
scholen met goede NT scores. 

Profielscores Havo-leerlingen 

Ook bij de Havo-leerlingen (Tabel 9) verschillen de profielscores aanzienlijk, vooral tussen 
de deelnemende UP scholen en tussen de profielen (NT, NG en N). 

Anders dan bij de Vwo-leerlingen het geval is, hebben we hier van zo goed als alle UP 
scholen de profielscores in 2001. Daarmee beschikken we over een relatief stevig 
fundament voor de nulmeting ten behoeve van het Universum Programma, door ons te 
baseren op het driejaarlijks gemiddelde over de periode 2001-03. In deze periode laten de 
scores in de jaren 2001, 2002 en 2003 relatief geringe verschillen zien: ongeveer 30% van 
de geslaagde Havo-leerlingen heeft in deze periode een N profiel, waarvan 13,7% een NT 
profiel en 17,0% een NG profiel. Daarmee ligt het aandeel geslaagde Havo-leerlingen met 
een N profiel op 30,7% (gemiddelde 2001-03). Dit is een niveau dat over de volle breedte 
opvallend lager is dan bij de Vwo-leerlingen. 
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Tabel 8. Profielscores Vwo-leerlingen aan UP scholen, 2001-2003 (zie legenda) 

2001 

(a) (b) 

totaal NT 

(c) 

NG 

(d) (e) 

N % NT 

(f) 

% NG 

(g) 

% N 

2002 

(a) 

totaal 

(b) 

NT 

(c) 

NG 

(d) 

N 

(e) 

% NT 

(f) 

% NG 

(g) 

% N 

2003 

(a) 

totaal 

(b) 

NT 

(c) 

NG 

(d) 

N 

(e) 

% NT 

(f) 

% NG 

(g) 

% N 

2001-03 

(a) (b) 

totaal NT 

(c) 

NG 

(d) 

N 

(e) 

% NT 

(f) 

% NG 

(g) 

% N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Ubbo E. 

Coornhert 

TCC-L 

Pius X 

Meergronden 

Bernardinus 

Kaj M. 

Populier 

OBC 

Northgo 

Baudartius 

Waerdenborch 

Damstede 

Knippenberg 

Bonhoeffer 

Lorentz C. 

Eckart 

Hondsrug 

Praedinius 

Marianum 

NSG 

TCC-Thij 

Newman 

Bouwens 

Bonifatius 

Hofstad 

IJsselc. 

Helen P 

Accent 

38 5 

95 20 

32 5 

44 6 

70 10 

19 

35 

15 

16 

21 

24 13,2% 

55 21,1% 

20 15,6% 

22 13,6% 

31 14,3% 

50,0% 

36,8% 

46,9% 

36,4% 

30,0% 

63,2% 

57,9% 

62,5% 

50,0% 

44,3% 

38 

70 

69 

44 

34 

115 

13 

15 

53 

36 

47 

55 

50 

56 

52 

84 

56 

37 

83 

69 

107 

53 

30 

45 

108 

42 

24 

23 

37 

9 

13 

17 

14 

11 

22 

2 

3 

13 

8 

5 

13 

7 

11 

5 

15 

11 

6 

20 

10 

16 

14 

5 

6 

16 

6 

4 

3 

2 

14 

26 

33 

10 

5 

40 

3 

4 

11 

12 

21 

19 

15 

19 

15 

27 

18 

10 

13 

18 

25 

11 

10 

11 

30 

10 

3 

4 

9 

23 

39 

50 

24 

16 

62 

5 

7 

24 

20 

26 

32 

22 

30 

20 

42 

29 

16 

33 

28 

41 

25 

15 

17 

46 

16 

7 

7 

11 

23,7% 

18,6% 

24,6% 

31,8% 

32,4% 

19,1% 

15,4% 

20,0% 

24,5% 

22,2% 

10,6% 

23,6% 

14,0% 

19,6% 

9,6% 

17,9% 

19,6% 

16,2% 

24,1% 

14,5% 

15,0% 

26,4% 

16,7% 

13,3% 

14,8% 

14,3% 

16,7% 

13,0% 

5,4% 

36,8% 

37,1% 

47,8% 

22,7% 

14,7% 

34,8% 

23,1% 

26,7% 

20,8% 

33,3% 

44,7% 

34,5% 

30,0% 

33,9% 

28,8% 

32,1% 

32,1% 

27,0% 

15,7% 

26,1% 

23,4% 

20,8% 

33,3% 

24,4% 

27,8% 

23,8% 

12,5% 

17,4% 

24,3% 

60,5% 

55,7% 

72,5% 

54,5% 

47,1% 

53,9% 

38,5% 

46,7% 

45,3% 

55,6% 

55,3% 

58,2% 

44,0% 

53,6% 

38,5% 

50,0% 

51,8% 

43,2% 

39,8% 

40,6% 

38,3% 

47,2% 

50,0% 

37,8% 

42,6% 

38,1% 

29,2% 

30,4% 

29,7% 

51 

82 

70 

33 

40 

94 

42 

26 

42 

41 

79 

45 

42 

78 

70 

118 

44 

53 

105 

54 

109 

54 

34 

54 

111 

47 

13 

24 

26 

6 

20 

8 

7 

14 

14 

13 

10 

2 

5 

4 

14 

8 

17 

18 

13 

7 

12 

32 

6 

16 

7 

5 

6 

16 

8 

3 

2 

2 

27 

33 

26 

13 

8 

36 

12 

5 

22 

16 

36 

6 

15 

21 

21 

42 

12 

15 

23 

22 

38 

15 

8 

19 

29 

9 

2 

6 

3 

33 

53 

34 

20 

22 

50 

25 

15 

24 

21 

40 

20 

23 

38 

39 

55 

19 

27 

55 

28 

54 

22 

13 

25 

45 

17 

5 

8 

5 

11,8% 

24,4% 

11,4% 

21,2% 

35,0% 

14,9% 

31,0% 

38,5% 

4,8% 

12,2% 

5,1% 

31,1% 

19,0% 

21,8% 

25,7% 

11,0% 

15,9% 

22,6% 

30,5% 

11,1% 

14,7% 

13,0% 

14,7% 

11,1% 

14,4% 

17,0% 

23,1% 

8,3% 

7,7% 

52,9% 

40,2% 

37,1% 

39,4% 

20,0% 

38,3% 

28,6% 

19,2% 

52,4% 

39,0% 

45,6% 

13,3% 

35,7% 

26,9% 

30,0% 

35,6% 

27,3% 

28,3% 

21,9% 

40,7% 

34,9% 

27,8% 

23,5% 

35,2% 

26,1% 

19,1% 

15,4% 

25,0% 

11,5% 

64,7% 

64,6% 

48,6% 

60,6% 

55,0% 

53,2% 

59,5% 

57,7% 

57,1% 

51,2% 

50,6% 

44,4% 

54,8% 

48,7% 

55,7% 

46,6% 

43,2% 

50,9% 

52,4% 

51,9% 

49,5% 

40,7% 

38,2% 

46,3% 

40,5% 

36,2% 

38,5% 

33,3% 

19,2% 

89 15 

152 33 

139 25 

77 21 

112 30 

304 56 

55 15 

41 13 

127 20 

77 13 

126 9 

100 27 

136 21 

204 38 

122 23 

202 28 

100 18 

90 18 

188 52 

123 16 

216 32 

107 21 

64 10 

99 12 

219 32 

89 14 

37 7 

47 5 

63 4 

41 

59 

59 

23 

32 

111 

15 

9 

48 

28 

57 

25 

46 

61 

36 

69 

30 

25 

36 

40 

63 

26 

18 

30 

59 

19 

5 

10 

12 

56 

92 

84 

44 

62 

167 

30 

22 

68 

41 

66 

52 

67 

99 

59 

97 

48 

43 

88 

56 

95 

47 

28 

42 

91 

33 

12 

15 

16 

16,9% 

21,7% 

18,0% 

27,3% 

26,8% 

18,4% 

27,3% 

31,7% 

15,7% 

16,9% 

7,1% 

27,0% 

15,4% 

18,6% 

18,9% 

13,9% 

18,0% 

20,0% 

27,7% 

13,0% 

14,8% 

19,6% 

15,6% 

12,1% 

14,6% 

15,7% 

18,9% 

10,6% 

6,3% 

46,1% 

38,8% 

42,4% 

29,9% 

28,6% 

36,5% 

27,3% 

22,0% 

37,8% 

36,4% 

45,2% 

25,0% 

33,8% 

29,9% 

29,5% 

34,2% 

30,0% 

27,8% 

19,1% 

32,5% 

29,2% 

24,3% 

28,1% 

30,3% 

26,9% 

21,3% 

13,5% 

21,3% 

19,0% 

62,9% 

60,5% 

60,4% 

57,1% 

55,4% 

54,9% 

54,5% 

53,7% 

53,5% 

53,2% 

52,4% 

52,0% 

49,3% 

48,5% 

48,4% 

48,0% 

48,0% 

47,8% 

46,8% 

45,5% 

44,0% 

43,9% 

43,8% 

42,4% 

41,6% 

37,1% 

32,4% 

31,9% 

25,4% 

241 41 87 128 17,0% 36,1% 53,1% 1290 223 358 581 17,3% 27,8% 45,0% 1405 240 433 673 17,1% 30,8% 47,9% 2936 504 878 1382 17,2% 29,9% 47,1% 
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Tabel 9. Profielscores Havo-leerlingen aan UP scholen, 2001-2003 (zie legenda). 

2001 
(a) 

totaal 
(b) 
NT 

(c) 
NG 

(d) 
N 

(e) 
% NT 

(f) 
% NG 

(g) 
% N 

2002 
(a) 

totaal 
(b) 
NT 

(c) 
NG 

(d) 
N 

(e) 
% NT 

(f) 
% NG 

(g) 
% N 

2003 
(a) 

totaal 
(b) 
NT 

(c) 
NG 

(d) 
N 

(e) 
% NT 

(f) 
% NG 

(g) 
% N 

2001
03 
(a) 

totaal 
(b) (c) 
NT NG 

(d) (e) 
N % NT 

(f) 
% NG 

(g) 
% N 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

27 
28 

Bernardinus 
Bouwens 
Waerdenborch 
TCC-L 

Pius X 
Meergronden 
Kaj M. 
Knippenberg 
Ubbo E. 
OBC 
Baudartius 
NSG 
Marianum 
Bonhoeffer 

Damstede 
Lorentz C. 
Beatrix 
Helen P 
Newman 
Northgo 
Eckart 
Bonifatius 

Accent 
Hofstad 
Populier 
TCC-Thij 

Hondsrug 
IJsselc. 

61 
80 
74 
98 

59 
49 
41 
82 
86 
78 
56 
93 
86 
44 

46 
48 
60 

31 
62 
76 
82 

48 
58 
40 
82 

62 
55 

9 
18 
19 
15 

12 
15 
8 

11 
13 
10 
10 
18 

9 
4 

8 
7 

11 

4 
13 
13 
1 

8 
6 
6 
8 

3 
6 

12 
18 
9 

26 

6 
7 
2 

11 
11 

7 
4 

13 
20 
3 

7 
8 

11 

5 
12 
7 

15 

7 
7 
3 

11 

8 
4 

21 
36 
28 
41 

18 
22 
10 
22 
24 
17 
14 
31 
29 
7 

15 
15 
22 

9 
25 
20 
16 

15 
13 

9 
19 

11 
10 

14,8% 
22,5% 
25,7% 
15,3% 

20,3% 
30,6% 
19,5% 
13,4% 
15,1% 
12,8% 
17,9% 
19,4% 
10,5% 
9,1% 

17,4% 
14,6% 
18,3% 

12,9% 
21,0% 
17,1% 
1,2% 

16,7% 
10,3% 
15,0% 

9,8% 

4,8% 
10,9% 

19,7% 
22,5% 
12,2% 
26,5% 

10,2% 
14,3% 
4,9% 

13,4% 
12,8% 
9,0% 
7,1% 

14,0% 
23,3% 
6,8% 

15,2% 
16,7% 
18,3% 

16,1% 
19,4% 
9,2% 

18,3% 

14,6% 
12,1% 

7,5% 
13,4% 

12,9% 
7,3% 

34,4% 
45,0% 
37,8% 
41,8% 

30,5% 
44,9% 
24,4% 
26,8% 
27,9% 
21,8% 
25,0% 
33,3% 
33,7% 
15,9% 

32,6% 
31,3% 
36,7% 

29,0% 
40,3% 
26,3% 
19,5% 

31,3% 
22,4% 
22,5% 
23,2% 

17,7% 
18,2% 

52 
80 
92 

114 

69 
58 
70 

108 
74 
96 
70 

128 
75 
62 

86 
61 
74 
34 
54 
55 
87 
50 

68 
40 
41 
97 

65 
38 

8 
17 
22 
15 

10 
7 

19 
13 
13 
16 

7 
9 

11 
13 

16 
9 
5 
9 
8 
2 

10 
5 

5 
4 
4 

10 

5 
3 

12 
10 
14 
27 

14 
9 

10 
29 
13 
20 
14 
31 
16 
9 

13 
7 

14 
5 
6 
9 

18 
13 

5 
4 
2 

15 

8 
2 

20 
27 
36 
42 

24 
16 
29 
42 
26 
36 
21 
40 
27 
22 

29 
16 
19 
14 
14 
11 
28 
18 

10 
8 
6 

25 

13 
5 

15,4% 
21,3% 
23,9% 
13,2% 

14,5% 
12,1% 
27,1% 
12,0% 
17,6% 
16,7% 
10,0% 
7,0% 

14,7% 
21,0% 

18,6% 
14,8% 
6,8% 

26,5% 
14,8% 
3,6% 

11,5% 
10,0% 

7,4% 
10,0% 
9,8% 

10,3% 

7,7% 
7,9% 

23,1% 
12,5% 
15,2% 
23,7% 

20,3% 
15,5% 
14,3% 
26,9% 
17,6% 
20,8% 
20,0% 
24,2% 
21,3% 
14,5% 

15,1% 
11,5% 
18,9% 
14,7% 
11,1% 
16,4% 
20,7% 
26,0% 

7,4% 
10,0% 
4,9% 

15,5% 

12,3% 
5,3% 

38,5% 
33,8% 
39,1% 
36,8% 

34,8% 
27,6% 
41,4% 
38,9% 
35,1% 
37,5% 
30,0% 
31,3% 
36,0% 
35,5% 

33,7% 
26,2% 
25,7% 
41,2% 
25,9% 
20,0% 
32,2% 
36,0% 

14,7% 
20,0% 
14,6% 
25,8% 

20,0% 
13,2% 

83 
96 
90 

132 

82 
45 
48 
94 
90 

107 
79 
93 
92 
74 

77 
59 
86 
57 
71 
56 
91 
98 

50 
56 
55 

107 

79 
57 

12 
12 
20 
12 

8 
7 
9 
9 
9 

18 
9 

13 
9 

14 

12 
9 
7 
8 

14 
7 
6 

12 

7 
8 
4 
6 

5 
5 

22 
22 
12 
33 

24 
7 
5 

21 
23 
20 
22 
17 
16 
14 

9 
11 
18 

5 
8 
6 

16 
17 

9 
8 

13 
16 

9 
5 

34 
34 
32 
45 

32 
14 
14 
30 
32 
38 
31 
30 
25 
28 

21 
20 
25 
13 
22 
13 
22 
29 

16 
16 
17 
22 

14 
10 

14,5% 
12,5% 
22,2% 
9,1% 

9,8% 
15,6% 
18,8% 
9,6% 

10,0% 
16,8% 
11,4% 
14,0% 
9,8% 

18,9% 

15,6% 
15,3% 

8,1% 
14,0% 
19,7% 
12,5% 
6,6% 

12,2% 

14,0% 
14,3% 

7,3% 
5,6% 

6,3% 
8,8% 

26,5% 
22,9% 
13,3% 
25,0% 

29,3% 
15,6% 
10,4% 
22,3% 
25,6% 
18,7% 
27,8% 
18,3% 
17,4% 
18,9% 

11,7% 
18,6% 
20,9% 

8,8% 
11,3% 
10,7% 
17,6% 
17,3% 

18,0% 
14,3% 
23,6% 
15,0% 

11,4% 
8,8% 

41,0% 
35,4% 
35,6% 
34,1% 

39,0% 
31,1% 
29,2% 
31,9% 
35,6% 
35,5% 
39,2% 
32,3% 
27,2% 
37,8% 

27,3% 
33,9% 
29,1% 
22,8% 
31,0% 
23,2% 
24,2% 
29,6% 

32,0% 
28,6% 
30,9% 
20,6% 

17,7% 
17,5% 

196 
256 
256 
344 

210 
152 
159 
284 
250 
281 
205 
314 
253 
180 

209 
168 
220 

91 
156 
173 
254 
230 

166 
154 
136 
286 

206 
150 

29 46 
47 50 
61 35 
42 86 

30 44 
29 23 
36 17 
33 61 
35 47 
44 47 
26 40 
40 61 
29 52 
31 26 

36 29 
25 26 
23 43 
17 10 
26 19 
22 27 
29 41 
18 45 

20 21 
18 19 
14 18 
24 42 

13 25 
14 11 

75 14,8% 
97 18,4% 
96 23,8% 

128 12,2% 

74 14,3% 
52 19,1% 
53 22,6% 
94 11,6% 
82 14,0% 
91 15,7% 
66 12,7% 

101 12,7% 
81 11,5% 
57 17,2% 

65 17,2% 
51 14,9% 
66 10,5% 
27 18,7% 
45 16,7% 
49 12,7% 
70 11,4% 
63 7,8% 

41 12,0% 
37 11,7% 
32 10,3% 
66 8,4% 

38 6,3% 
25 9,3% 

23,5% 
19,5% 
13,7% 
25,0% 

21,0% 
15,1% 
10,7% 
21,5% 
18,8% 
16,7% 
19,5% 
19,4% 
20,6% 
14,4% 

13,9% 
15,5% 
19,5% 
11,0% 
12,2% 
15,6% 
16,1% 
19,6% 

12,7% 
12,3% 
13,2% 
14,7% 

12,1% 
7,3% 

38,3% 
37,9% 
37,5% 
37,2% 

35,2% 
34,2% 
33,3% 
33,1% 
32,8% 
32,4% 
32,2% 
32,2% 
32,0% 
31,7% 

31,1% 
30,4% 
30,0% 
29,7% 
28,8% 
28,3% 
27,6% 
27,4% 

24,7% 
24,0% 
23,5% 
23,1% 

18,4% 
16,7% 

1737 265 254 519 15,3% 14,6% 29,9% 1998 275 349 624 13,8% 17,5% 31,2% 2204 271 408 679 12,3% 18,5% 30,8% 5939 811 1011 1822 13,7% 17,0% 30,7% 
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Tussen de scholen treden – zoals opgemerkt – in het oog vallende verschillen op. Ook hier 
hebben we – om transparantieredenen – de scholen gerangschikt naar gemiddelde N-score 
in de periode 2001-03. Afgaande op deze ordening kunnen de aan het UP deelnemende 
scholen ruwweg worden ingedeeld in een: 

NT NG N 

kopgroep van 

groep achtervolgers van 

voorste peloton van 

achterste peloton van 

groep achterblijvers van 

4 

9 

8 

4 

2 

scholen met als gemiddelde scores 

scholen met als gemiddelde scores 

scholen met als gemiddelde scores 

scholen met als gemiddelde scores 

scholen met als gemiddelde scores 

17,0% 

14,6% 

13,1% 

10,2% 

7,6% 

20,6% 

18,3% 

16,0% 

13,5% 

10,1% 

37,6% 

32,8% 

29,0% 

23,7% 

17,7% 

Scholen die het relatief goed doen in NT termen, scoren – door de bank genomen – ook 
goed in het aantal leerlingen met NG profiel, en omgekeerd. Anders dan bij de Vwo’ers 
worden de verschillen hier niet gemaakt bij het aantal geslaagde leerlingen met een NG 
profiel. Op dit algemene patroon zijn een paar opvallende uitzonderingen. Zo is er een niet 
te verwaarlozen aantal scholen met hogere scores voor NT dan voor NG (De 
Waerdenborch, Kaj Munk College, Bernard Nieuwentijt College loc. Bernard Nieuwetijt, 
Helen Parkhurst en Newman College). Wat doen deze scholen anders? Als keerzijde van dit 
afwijkend patroon zijn er ook nogal wat scholen met opvallend lage NT scores (Bonifatius, 
Twents Carmel College, locatie De Thij, Hondsrug en IJsselcollege). 

Conclusies 

De gemiddelde profielscores van de aan het UP deelnemende scholen laten in het oog 
vallende verschillen zien tussen Vwo- en Havo-leerlingen. Bedragen de gemiddelde N 
scores – het aandeel geslaagde leerlingen met een N profiel – bij de Havo-leerlingen 
30,7%, bij de Vwo’ers ligt dit aandeel met 47,1% anderhalf keer zo hoog. Dit verschil is 
vooral te herleiden op hogere NG scores bij de Vwo’ers (Tabel 8). 

Tabel 10. Gemiddelde profielscores van Vwo- en Havo-leerlingen in UP scholen, naar NT, 
NG en N profiel, 2001-03. 

Vwo Havo 

NT NG N NT NG N 

Kopgroep 19,2% 41,8% 61,1% 17,0% 20,6% 37,6% 

Achtervolgers 20,0% 34,2% 54,2% 14,6% 18,3% 32,8% 

Voorste 
Peloton 

13,1% 16,0% 29,0% 

Achterste 17,2% 28,8% 46,0% 10,2% 13,5% 23,7% 

Achterblijvers 12,7% 19,5% 32,2% 7,6% 10,1% 17,7% 

Gemiddeld 17,2% 29,9% 47,1% 13,7% 17,0% 30,7% 

1.	 De spreiding in de profielscores tussen de scholen lijkt bij de Havo-leerlingen groter 
dan bij de Vwo’ers. Dit zou erop kunnen duiden dat de energie die scholen stoppen 
in vergroting van de N instroom, zich in de praktijk vooral richt op de Vwo’ers dan 
wel dat die energie bij de Vwo’ers meer oplevert. 
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2.	 De verschillen in NT, NG en N scores tussen de aan het UP deelnemende scholen 
zijn zo groot dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er een groot – nu 
grotendeels onbenut gebleven – potentieel bestaat om van elkaar te leren hoe een 
grotere N instroom kan worden gerealiseerd. 

3.	 Afgaande op bovenstaande patronen kunnen twee hypotheses worden 
geformuleerd die betrekking hebben op de focus op categorieën leerlingen ter 
vergroting van de N instroom.  

(1) Het potentieel voor vergroting van de N instroom is groter bij de Havo
leerlingen dan bij de Vwo’ers. 

(2) Vooral bij Vwo’ers, maar in mindere mate ook bij Havo-leerlingen is er een 
relatief groot potentieel voor vergroting van de NT instroom bij leerlingen die 
nu voor NG kiezen (maar de kwaliteiten voor NT hebben). 

4.	 Tussen de scholen bestaan aanzienlijke verschillen in N scores. Bij verdere uitrol en 
ontwikkeling van het Universum Programma ligt het voor de hand te onderscheid 
te maken tussen scholen die al redelijk of goed scoren in N termen en scholen met 
lagere scores. 

5.	 De gegevens over profielkeuze laten geen onderscheid tussen jongens en meisjes 
zien (deze uitsplitsing is wel beschikbaar bij de gegevens over de doorstroom naar 
het hoger onderwijs – zie 0). Op basis van de intakegesprekken kan echter 
hierover nog een derde hypothese worden geformuleerd:  

(3) Zowel bij Havo- als Vwo-leerlingen ligt nu een relatief groot onbenut NT 
potentieel bij de meisjes. Als zij N kwaliteiten hebben, zijn ze om 
uiteenlopende redenen geneigd om af te zien van NT (zie ook ***). 

6.	 In algemene zin vormen de profielscores een geschikte indicator voor de 
ontwikkeling van de instroom en potentiële doorstroom van VO leerlingen naar 
bèta techniek (vervolg) opleidingen. Met het oog op de aanzienlijke verschillen van 
jaar tot jaar lijkt het ons raadzaam om daarbij meerjaarlijkse gemiddelden te 
gebruiken (2001–03 of 2001–04). 

4.2 Doorstroom naar het β/t HO 

Een belangrijke graadmeter voor het succes waarmee scholen voor voortgezet onderwijs 
hun leerlingen voorbereiden op een vervolgopleiding in de bèta / techniek sfeer is de 
feitelijk gerealiseerde doorstroom van leerlingen van deze scholen naar vervolgopleidingen 
in het bèta techniek gerelateerde hoger onderwijs (hierna b/t HO). Immers, uiteindelijk 
draait het Universum Programma daarom: vergroting van de instroom naar het b/t HO. 
Naarmate meer leerlingen uit VO scholen doorstromen naar het b/t HO, zijn deze scholen 
meer succesvol in de toelevering van gekwalificeerde instromers in het b/t HO.26 

We hebben daarom gekeken naar de doorstroom van geslaagde Vwo’ers en Havo
leerlingen aan de VO-scholen die deelnemen aan het UP, naar het b/t HO.27 Evenals het 
geval is bij de profielscores, hebben we de UP scholen in de enquête gevraagd hun 
doorstroomgegevens aan te leveren. Lang niet alle UP scholen blijken deze gegevens 

26 In het verlengde van deze indicator vormt de doorstroming in het b/t HO zelf ook een belangrijke 
succesindicator: hoeveel in het b/t HO instromende studenten ronden met succes hun b/t opleiding af? 
Als immers een substantieel deel van deze instroom uitvalt, is het netto-effect van een vergrote b/t 
uitstroom uit het VO navenant kleiner. 
27 Daarbij hebben we ons beperkt tot die scholen waarvan de doorstroomgegevens beschikbaar waren.  

Dialogic innovatie & interactie 44 



paraat te hebben. Voor zover dat wel het geval is, blijkt bovendien het karakter van 
aangeleverde doorstroomgegevens te verschillen, met als resultaat dat de gegevens 
onderling slecht vergelijkbaar zijn. We hebben ons daarom gebaseerd op gegevens van de 
Inspectie van het onderwijs, over de gerealiseerde doorstroom in 2004. Indien in deze 
gegevens dezelfde mate van variabiliteit optreedt (verschillen tussen scholen en tussen 
jaren), wordt een meer degelijk referentiepunt voor de nulmeting verkregen bij een 
meerjarig gemiddelde van de gerealiseerde doorstroom, bijvoorbeeld op basis van 
gegevens uit 2003 en/of 2005, naast de nu gehanteerde gegevens uit 2004. 

Doorstroom van Vwo’ers naar het b/t HO 

Tabel 11 geeft een overzicht van de doorstroom in 2004 van geslaagde Vwo-leerlingen 
naar bèta techniek gerelateerde vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. Daarbij is een 
uitsplitsing gemaakt naar jongens en meisjes, naar het gekozen profiel, en of 
doorgestroomd wordt naar het HBO of het WO. Tenslotte wordt in deze tabel een indicatie 
gegeven van het “N-potentieel”28 en de “N-benuttingsgraad”.29 

Wat leert deze tabel ons? In de eerste plaats stromen 310 van de 1.666 Vwo-leerlingen 
van “UP scholen” in 2004 door naar een b/t HO vervolgopleiding. De doorstroomquote 
bedraagt daarmee gemiddeld 18,6% (ongeveer 1 op de 5,4 leerlingen). Tussen UP scholen 
bestaan forse verschillen in deze doorstroomquote, variërend van 4,3% tot ruim 38%. 

Van deze 310 leerlingen stromen 277 leerlingen (89,4%) door naar het b/t WO en 36 
(11,6%) naar het b/t HBO. 

Onder de 277 leerlingen die doorstromen naar het b/t WO zijn 66 meisjes (23,8%). 
Hiervan hebben 25 een NT-profiel, dat is 37,9%. Van deze groep van 277 hebben 162 
Vwo-leerlingen (58,5% van de doorstromers naar het b/t WO) een NT-profiel, en 108 
(39,0%) een NG-profiel. Slechts een enkeling heeft een M-profiel. 

Onder de 36 geslaagde Vwo-leerlingen die kiezen voor een b/t vervolgopleiding in het HBO, 
zijn 13 meisjes (36,1%). Hiervan hebben er 3 een NT-profiel, dat is 23,1%. Van deze 
groep van 36 hebben 16 Vwo-leerlingen (44,4% van de doorstromers naar het b/t HBO) 
een NT-profiel, en 13 (36,1%) een NG-profiel. Een minderheid van deze doorstromers naar 
het b/t HBO (7 leerlingen, ofwel 19,4%) heeft een M-profiel. 

De UP scholen leveren in 2004 in totaal 314 geslaagde Vwo’ers met een NT-profiel af en 
554 met een NG-profiel. Van dit totaal van 868 geslaagde Vwo’ers met een N-profiel kiest 
dus 310 voor een b/t vervolgopleiding in het HO, een “N-benuttingsgraad” van 35,7%. 
Hierin verschillen de UP scholen aanzienlijk; de benuttingsgraad loopt uiteen van 11% tot 
bijna 78%. 

Doorstroom van Havo-leerlingen naar het β/t HO 

Analoog hieraan geeft 

28 Het N-potentieel doelt op het aantal leerlingen dat op grond van hun keuze voor een N-profiel zou


kunnen doorstromen naar een bèta techniek gerelateerde vervolgopleiding. 

29 De N-benuttingsgraad doelt op de mate waarin het N-potentieel feitelijk wordt benut.
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Tabel 12 een overzicht van de doorstroom in 2004 van geslaagde Havo-leerlingen naar 
bèta techniek gerelateerde vervolgopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hierna b/t 
HBO). Daarbij is dezelfde uitsplitsing gemaakt, naar jongens en meisjes, en naar het 
gekozen profiel. Ook in deze tabel wordt een indicatie gegeven van het N-potentieel en de 
N-benuttingsgraad. 

Van de 2.312 Havo-leerlingen van “UP scholen” in 2004 blijken 330 door te stromen naar 
een b/t HBO vervolgopleiding. De doorstroomquote bedraagt daarmee gemiddeld 14,3% 
(ongeveer 1 op de 7 leerlingen). Tussen UP scholen bestaan forse verschillen in deze 
doorstroomquote, variërend van 6% tot bijna 23%. 

Onder de 330 leerlingen die doorstromen naar het b/t HBO zijn 42 meisjes (12,7%). 
Hiervan hebben 19 een NT-profiel, dat is 21,4%. Van deze 330 Havo-leerlingen hebben er 
195 (59,1%) een NT-profiel, en 95 (28,8%) een NG-profiel. Anders dan het geval is bij de 
Vwo-doorstroom, heeft een niet te verwaarlozen aantal Havo-leerlingen (40, ofwel 12,1%) 
die doorstromen naar een b/t vervolgopleiding in het HBO een M-profiel. 

De UP scholen leveren in 2004 in totaal 291 geslaagde Havo-leerlingen met een NT-profiel 
af en 412 met een NG-profiel. Van dit totaal van 703 geslaagde Havo-leerlingen met een 
N-profiel kiest dus 330 voor een b/t vervolgopleiding in het HBO, een “N-benuttingsgraad” 
van 46,9%. Ook hier verschillen de UP scholen aanzienlijk; de benuttingsgraad loopt uiteen 
van 22% tot bijna 85%. 

Conclusie 

1.	 De doorstroomquote – het aandeel geslaagde leerlingen dat doorstroomt naar het 
b/t HO – is bij Vwo’ers 18,6%, bij Havo-leerlingen 14,3%. Vwo’ers blijken beter 
naar het b/t HO door te stromen dan Havo-leerlingen (Tabel 13). 

Tabel 13. Vergelijking van de doorstroom van Vwo'ers en Havo-leerlingen van UP scholen 
naar b/t HO, 2004. 

Vwo’ers Havo-leerlingen 

Doorstroomquote 

Spreiding doorstroomquote (tussen scholen) 

18,6% 

4,3 – 38,2% 

14,3% 

6 – 22,8% 

Doorstroom met NT profiel 

… met NG profiel 

… met M-profiel 

58,5% 

39,0% 

2,5% 

59,1% 

28,8% 

12,1% 

% meisjes naar b/t WO / HBO 

… waarvan met NT profiel 

23,8% 

37,9% 

12,7% 

21,4% 

N-benuttingsgraad 

Spreiding N-benuttingsgraad (tussen scholen) 

35,7% 

11 – 78% 

46,9% 

22 – 85% 

2.	 Bij beide categorieën leerlingen is de spreiding tussen de deelnemende scholen 
aan het UP substantieel: er zitten scholen tussen waar niet zoveel meer te winnen 
valt, terwijl – afgaande op de lage doorstroomquote – in andere scholen juist 
substantiële winst in de doorstroom naar het b/t HO te realiseren is. De spreiding 
in doorstroomquote tussen scholen is aanzienlijk groter bij het Vwo dan het Havo. 

3.	 Leerlingen met een NT-profiel zijn duidelijk in de meerderheid. Zowel bij Vwo’ers 
als Havo-leerlingen ligt dit aandeel rond de 60%. Vrijwel alle naar het b/t WO 
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doorstromende Vwo’ers die niet voor een NT profiel hebben gekozen, hebben een 
NG-profiel. Bij de Havo-leerlingen bestaat de doorstroom naar het b/t HBO voor 
nog 12,1% uit leerlingen met een M-profiel. 
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Tabel 11. Doorstroom Vwo-leerlingen naar β/t gerelateerde vervolgopleidingen in het HO, naar UP-school,  sexe en profiel, en doorstroompotentieel (in 
%), 2004 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 
… door naar bèta / techniek vervolgopleiding ... 

geslaagde … in het WO, waarvan … in het HBO, waarvan N-poten- Benutt.
Van #  Vwo-lln # % # # # NT # NG # Ov # # # NT # NG # Ov # gesl. # gesl. tieel N lln graad N 
de stromen er meisjes jongens meisjes jongens NT lln NG lln [13]+[14] [2] / [15] 

Accent 5 1 20,0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 33,3% 
Baudartius 56 10 17,9% 1 7 3 5 0 0 2 0 2 0 21 24 45 22,2% 
Bernardinus 51 11 21,6% 2 6 3 5 0 2 1 2 1 0 10 18 28 39,3% 
Bonhoeffer 78 13 16,7% 2 9 6 5 0 1 1 0 1 1 13 30 43 30,2% 
Bonifatius 103 6 5,8% 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 20 30 50 12,0% 
Bouwens 58 9 15,5% 1 7 3 5 0 1 0 0 1 0 4 17 21 42,9% 
Coornhert 78 15 19,2% 5 9 8 6 0 1 0 0 0 1 16 36 52 28,8% 
Damstede 37 11 29,7% 2 7 4 5 0 1 1 1 1 0 9 17 26 42,3% 
Eckart 0 61 9 14,8% 2 7 7 2 0 0 0 0 0 0 14 9 23 39,1% 
Eckart 1 25 7 28,0% 0 6 1 5 0 0 1 0 1 0 1 8 9 77,8% 
Helen P 21 6 28,6% 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12 50,0% 
Hofstad 54 7 13,0% 2 4 3 3 0 0 1 1 0 0 6 17 23 30,4% 
Hondsrug 58 10 17,2% 3 7 5 5 0 0 0 0 0 0 6 22 28 35,7% 
Ijssel 19 7 36,8% 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10 70,0% 
Kaj M 23 1 4,3% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 11,1% 
Knippenberg 83 16 19,3% 4 12 9 2 2 0 3 2 1 0 17 19 36 44,4% 
Lorentz C 114 27 23,7% 5 20 16 9 0 0 2 0 0 2 21 40 61 44,3% 
Marianum 48 8 16,7% 2 6 7 1 0 0 0 0 0 0 10 17 27 29,6% 
Meergronden 50 5 10,0% 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 7 15 22 22,7% 
Newman 32 7 21,9% 0 5 4 1 0 0 2 2 0 0 8 7 15 46,7% 
Northgo 43 11 25,6% 2 8 5 5 0 1 0 0 1 0 7 13 20 55,0% 
NSG 128 20 15,6% 4 14 8 9 1 0 2 1 0 1 18 43 61 32,8% 
OBC 34 13 38,2% 1 8 6 3 0 0 4 3 1 0 12 8 20 65,0% 
Pius X 55 11 20,0% 1 10 5 6 0 0 0 0 0 0 10 22 32 34,4% 
Populier 20 2 10,0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 20,0% 
Praedinius 105 15 14,3% 6 9 5 9 1 0 0 0 0 0 15 41 56 26,8% 
TCC Lyc. 62 17 27,4% 4 9 10 3 0 3 1 2 2 0 18 24 42 40,5% 
TCC Thij 52 9 17,3% 6 2 6 2 0 0 1 1 0 0 9 18 27 33,3% 
Ubbo E 59 11 18,6% 1 9 3 7 0 1 0 0 1 0 4 26 30 36,7% 
Waerdenborch 54 15 27,8% 4 8 9 3 0 2 1 1 0 2 12 15 27 55,6% 

1666 310 18,6% 66 211 162 108 4 13 23 16 13 7 314 554 868 35,7% 

Dialogic innovatie & interactie 48 



Tabel 12. Doorstroom Havo-leerlingen naar β/t gerelateerde vervolgopleidingen in het HBO, naar UP-school, sexe en profiel; en doorstroompotentieel (in 
%), 2004. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 
door naar HBO bèta/techniek vervolgopleiding, waarvan: N-potentieel Benuttings-

Van de # geslaagde Havo-lln # % # # # NT # NG # Ov # gesl. # gesl. N lln graad N 
stromen er meisjes jongens NT lln NG lln [9]+[10] [2] / [11] 

Accent 67 4 6,0% 0 4 1 3 8 10 18 22,2% 
Baudartius 50 5 10,0% 1 4 3 2 7 8 15 33,3% 
Beatrix 74 12 16,2% 1 11 6 5 1 8 17 25 48,0% 
Bonhoeffer 71 12 16,9% 4 8 6 5 1 10 8 18 66,7% 
Bonifatius 84 9 10,7% 2 7 2 6 1 9 17 26 34,6% 
Bouwens 85 13 15,3% 1 12 8 3 2 12 13 25 52,0% 
Damstede 83 16 19,3% 1 15 14 1 1 18 8 26 61,5% 
Eckart 0 95 14 14,7% 1 13 9 4 1 11 14 25 56,0% 
Eckart 1 71 11 15,5% 1 10 5 5 1 6 13 19 57,9% 
Helen P 65 9 13,8% 2 7 6 2 1 11 15 26 34,6% 
Hofstad 46 3 6,5% 1 2 0 3 0 1 12 13 23,1% 
Hondsrug 85 11 12,9% 2 9 4 1 6 5 8 13 84,6% 
Ijssel 35 7 20,0% 2 5 4 3 0 6 5 11 63,6% 
Kaj M 57 13 22,8% 2 11 11 1 1 15 17 32 40,6% 
Knippenberg 131 13 9,9% 1 12 9 3 1 14 26 40 32,5% 
Lorentz C 77 8 10,4% 0 8 7 1 0 12 16 28 28,6% 
Marianum 116 22 19,0% 1 21 14 6 2 16 29 45 48,9% 
Meergronden 59 8 13,6% 1 7 5 1 2 10 7 17 47,1% 
Newman 85 9 10,6% 0 9 8 1 0 13 14 27 33,3% 
Northgo 75 8 10,7% 4 4 2 5 1 4 13 17 47,1% 
NSG 113 14 12,4% 0 14 9 3 2 14 24 38 36,8% 
OBC 110 15 13,6% 1 14 10 3 2 12 21 33 45,5% 
Pius X 93 18 19,4% 1 17 14 4 0 18 16 34 52,9% 
Populier 62 7 11,3% 1 6 1 4 2 2 12 14 50,0% 
TCC Lyc. 133 30 22,6% 6 24 20 9 1 25 18 43 69,8% 
TCC Thij 107 16 15,0% 0 16 6 7 3 7 17 24 66,7% 
Ubbo E 91 13 14,3% 3 10 6 5 2 10 19 29 44,8% 
Waerdenborch 92 10 10,9% 2 8 5 2 3 7 15 22 45,5% 

2312 330 14,3% 42 288 195 95 40 291 412 703 46,9% 
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4.	 Bij de Vwo’ers stromen aanzienlijk meer meisjes door naar het b/t HO dan bij de 
Havo-leerlingen. Afgaande op het betrekkelijk lage niveau waarop de doorstroom 
van meisjes in beide gevallen blijft steken, valt hier nog veel te winnen. 

5.	 Als meisjes besluiten hun vervolgopleiding te kiezen in de b/t HO sfeer, doen ze 
dat Vwo’sters in 37,9% van de gevallen resp. Havisten 21,4% met een NT-profiel, 
beduidend minder dus dan het gemiddelde van 58,5% resp. 59,1%. Dit 
onderschrijft nog eens nadrukkelijk het winstpotentieel in de doorstroom naar het 
b/t HO bij meisjes, in het bijzonder met een NG profiel (hypothese (3) in 4.1). 

6.	 Tenslotte lijkt de benuttingsgraad (de mate waarin het N-potentieel feitelijk wordt 
benut) in het Vwo aanzienlijk geringer dan in de Havo. Iets minder dan de helft van 
alle Havo-leerlingen met een N-profiel stroomt door naar het b/t HO, terwijl dit 
aandeel bij het Vwo blijft steken op 35,7%. 

7.	 Uit deze omstandigheid – dat het Vwo meer geslaagde leerlingen met een N-profiel 
produceert, waarvan echter een geringer deel feitelijk doorstroomt naar het b/t HO 
– kan een vierde hypothese worden afgeleid inzake vergroting van de doorstroom 
naar het b/t HO: 

(4) De doorstroom van geslaagde Vwo’ers naar het b/t HO kan worden vergroot 
door meer aandacht te besteden aan mogelijkheden om Vwo’ers met een N-
profiel daadwerkelijk te verleiden tot een vervolgkeuze in het b/t HO. 

8.	 Afgaande op de opvallend grote verschillen tussen de UP scholen in dit opzicht 
kunnen deze scholen veel van elkaar leren en is er een reële kans dat dit 
leerproces zal resulteren in een groeiende instroom van leerlingen naar het b/t HO. 

9.	 In algemene zin vormen de doorstroomcijfers – in aanvulling op de profielscores – 
een geschikte indicator voor de ontwikkeling van de doorstroom van VO leerlingen 
naar bèta techniek (vervolg) opleidingen. Indien parallel aan de profielscores ook 
bij de doorstroomcijfers aanzienlijke verschillen van jaar tot jaar optreden, lijkt het 
ons raadzaam om daarbij meerjaarlijkse gemiddelden te gebruiken (bijv. 2003–04 
of 2003–05). 

4.3 Meting tijdens de vervolgopleiding in het β/t HO 

Hiervoor hebben we achtereenvolgens aandacht besteed aan twee indicatoren van de 
doorstroming van VO leerlingen naar het b/t HO, te weten: 

(a) de profielscores (4.1), en 

(b) de doorstroomcijfers (4.2).  

In aanvulling hierop willen we ook zicht op  de mate van succes waarmee  geslaagde VO  
leerlingen met een N profiel zich ontwikkelen tijdens hun b/t HO opleiding. Nu is deze 
informatie naar ons weten niet beschikbaar. Voor een inschatting van de mate waarin het 
einddoel wordt gerealiseerd – namelijk: vergroting van de uitstroom van geslaagde b/t HO 
studenten – is het echter zeer wenselijk om ook beter inzicht hierin te krijgen. Immers, 
pogingen om de instroom van VO leerlingen naar het b/t HO te vergroten zijn maar van 
betrekkelijke waarde indien een substantieel deel van deze instroom tijdens de b/t HO 
studie uitvalt, zonder diploma.  

Een beter inzicht in deze uitstroom van het b/t HO is te meer essentieel indien bedacht 
wordt dat het huidige beeld op basis van beschikbare profielscores en instroomcijfers naar 
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het b/t HO duidelijke trechterkenmerken heeft: tijdens het traject tussen profielkeuze en 
afstuderen in een b/t HO studie is de uitval substantieel. 

Te overwegen is om dit inzicht niet alleen te realiseren op instellingsniveau – bijvoorbeeld 
per universiteit, per studierichting – maar ook op leerling / studentniveau. Immers, door 
middel van koppeling van leerling- en studentnummers kan worden nagegaan welke relatie 
er bestaat tussen vooropleiding (welke school, welke onderwijsbenadering, etc.) en de 
uitstroom van b/t HO studies. Beter inzicht in deze relatie levert op termijn betere 
sturingsmogelijkheden op. 

Dialogic innovatie & interactie 51 



5 Naar een monitoring instrument 

Op basis van het voorgaande geven we hier een voorzet voor een meetinstrument voor de 
monitoring van het Universum Programma (UP). Met dit instrument kan de ontwikkeling 
van het UP zo goed mogelijk gevolgd worden, zodanig dat vergelijking in de tijd op een 
aantal relevante dimensies van die ontwikkeling mogelijk is. Daarbij willen we zowel 
kwantitatieve als meer kwalitatief getinte indicatoren hanteren. 

We maken een onderscheid tussen de aanpak van de eerste fase van de monitoring waarin 
scholen zich aanmelden voor deelname aan het UP, en de fase van de monitoring waarin 
scholen al in het UP netwerk zijn opgenomen. Aangezien dit onderscheid vooral tot uiting 
komt in het meer kwalitatieve gedeelte van de monitoring, hebben we dit hoofdstuk als 
volgt opgebouwd:  

- monitoring aan de hand van kwantitatieve indicatoren, zonder onderscheid te maken 
tussen de aanmeldingsfase en de vervolgfase (5.1), en 

- monitoring aan de hand van kwalitatieve indicatoren, waarbij dit onderscheid wel wordt 
gemaakt (5.2). 

5.1 Kwantitatieve indicatoren 

Zoals hierboven beschreven wordt voor het kwantitatieve gedeelte van de monitoring geen 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende fasen in het proces. Voor het kwantitatieve 
deel van de monitoring zou wat ons betreft een jaarlijkse meting moeten plaatsvinden voor 
zowel de potentiële UP scholen als de scholen die al deelnemen. Op deze manier kunnen 
we de scholen niet alleen per jaar vergelijken, maar ook een vergelijking van de prestaties 
over de tijd tussen de scholen te maken.  

We stellen voor een drietal indicatoren te hanteren die elk een beeld geven van de omvang 
en samenstelling van de stroom leerlingen / studenten richting bèta technische opleiding in 
het hoger onderwijs. Van twee van deze drie indicatoren worden de gegevens op een 
systematische wijze verzameld en beschikbaar gesteld door derden; van de derde indicator 
is dit vermoedelijk niet het geval.30 Indien en voor zover dat inderdaad zo is, zou voor deze 
derde indicator een extra inspanning gepleegd moeten worden om de gegevens toch 
beschikbaar te krijgen. 

Het gaat om de volgende set van indicatoren: 

1.	 de profielscores: het aantal en percentage van Vwo- en Havo-leerlingen dat kiest 
voor een NT-, een NG- en een N-profiel, ten opzichte van het totaal aantal leerlingen, 
alsmede het aantal geslaagde leerlingen met een dergelijk profiel, bij voorkeur ook 
onderscheiden naar jongens en meisjes. Zoals aangegeven in 4.1, lijkt het ons 
verstandig om – met het oog op de aanzienlijke variabiliteit van jaar tot jaar – voor 
deze cijfers een meerjarig gemiddelde te hanteren. 

30 Bij de eerste lichting UP scholen is gevraagd deze informatie te verstrekken. Een aantal scholen 
bleek echter moeite te hebben met het aanleveren van deze cijfers. Hierdoor duurde het lang voor de 
gevraagde informatie retour werd gezonden. Daarnaast bleek de informatie in enkele gevallen fikse 
afwijkingen te vertonen met de informatie die door de CFI is verstrekt. In het kader van een zo 
zorgvuldig mogelijke vergelijking en het streven de scholen zoveel mogelijk administratief te 
ontlasten, lijkt het ons verstandig af te gaan op de cijfers die door de CFI worden verstrekt. 
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2.	 De doorstroomquote: het percentage geslaagde Vwo- en Havo-leerlingen dat 
daadwerkelijk doorstroomt naar een bèta techniek vervolgopleiding in het hoger 
onderwijs (hierna β/t HO). Evenals het geval is bij (a), stellen we voor om hier 
meerjarige gemiddelden te gebruiken, onderscheiden naar jongens en meisjes (zie 0). 

3.	 De β/t HO uitstroom: in aanvulling op (b) een – vermoedelijk nog te ontwikkelen – 
indicator van de mate van succes waarmee geslaagde VO-leerlingen met een N profiel 
zich ontwikkelen tijdens hun β/t HO opleiding. Daarbij kan worden gedacht aan het 
aantal afgestudeerden in een bèta technische opleiding in het HO, uitgesplitst naar 
studierichting (en eventueel universiteit). Zoals gesuggereerd in 0, verdient het 
aanbeveling om het inzicht in deze uitstroom van het β/t HO niet alleen te realiseren 
op instellingsniveau – bijvoorbeeld per universiteit, per studierichting – maar ook op 
leerling / studentniveau. Door leerling- en studentnummers te koppelen kan worden 
nagegaan welke relatie er bestaat tussen vooropleiding (welke school, welke 
onderwijsbenadering, etc.) en de uitstroom van β/t HO studies. Op die manier kan op 
termijn beter en gerichter gestuurd worden.  

Door deze drietrapsbenadering kan worden nagegaan wat de ontwikkeling is van: 

- zowel de instroom van bèta techniek leerlingen in het VO (te weten leerlingen met een 
NT, NG en N profiel), als 

-	 de doorstroom van deze leerlingen naar het β/t HO, en 

-	 de uitstroom van studenten die zijn afgestudeerd in een β/t HO opleiding. 

Ook wordt op deze manier inzicht verkregen in de wijze waarop de zeer brede potentiële 
β/t populatie aan het begin van het voortgezet onderwijs in een relatief korte periode slinkt 
tot een kleine populatie die werkzaam is in de β/t sector.31 

Het inzicht in de ontwikkeling van het volume en de samenstelling van deze stromen is 
rijker naarmate een meer rechtstreeks verband kan worden gelegd tussen deze drie 
indicatoren. Koppeling op leerling / studentniveau zou daaraan zeer bij kunnen dragen.  

5.2 Kwalitatieve indicatoren 

In aanvulling op de hierboven beschreven kwantitatieve indicatoren denken wij dat een 
aantal meer kwalitatief getinte indicatoren nuttig zijn om een genuanceerder beeld te 
kunnen schetsen. De toegevoegde waarde van deze kwalitatieve indicatoren ligt naar onze 
inschatting vooral in de mogelijkheid om een verband te leggen tussen de feitelijke 
kwantitatieve ontwikkeling, zoals blijkt uit eerdergenoemde indicatoren, enerzijds en 
vernieuwingspatronen (of aspecten daarvan) op UP scholen anderzijds. 

5.2.1 Initiële fase: aanmelding 

Afgaande op ons verworven inzicht op basis van de inschrijvingen, intakegesprekken en 
enquête denken wij dat het zinvol is de scholen die interesse tonen in deelname aan het UP 
in de aanmeldingsfase een meer gefocuste en gedetailleerde checklist voor te leggen als 
leidraad voor de indiening van de inschrijving dan tot nu toe is gebeurd. Ondanks het 
aanbieden van een strakkere leidraad waaraan scholen zich dienen te houden voor de 
inschrijving, is het uiteraard belangrijk dat scholen de ruimte krijgen om de voor hen 
specifieke karakteristieken (vakoverstijgende projecten, nieuwe manier van leren, etc.) 

31 Zie Figuur 1, blz. 5. 
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kwijt te kunnen in de aanmelding. Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van een 
afsluitende vraag als “Wat maakt uw school tot een Universum school?”  

In aanvulling daarop kan scholen een kortere versie van de huidige enquête worden 
voorgelegd waarin de meer kwantificeerbare vragen aanbod komen. Zoals al het geval is 
bij de tot nu toe gehanteerde checklist, zou ook voor de enquête meer vastgehouden 
kunnen worden aan de opzet van het “UP Kompas”, aangevuld met een algemeen gedeelte 
waarin bijvoorbeeld vragen over aantallen leerlingen en docenten aanbod komen. Dit 
betekent dat zowel bij de checklist voor de inschrijving als bij de enquête de indeling van 
de thema’s er als volgt uit ziet: 

- Algemeen 

- Onderwijs- en didactische vernieuwing 

- Onderwijs anders organiseren 

- Vernieuwing exacte vakken 

- Praktijk-/beroepsoriëntatie 

- Netwerken onderwijsinstellingen 

- Binnen-/buitenschools leren 

Door bij de inschrijving al zeer selectief te werk te gaan voor wat betreft de informatie die 
scholen gevraagd wordt te verstrekken, worden de aangeleverde data meer uniform, 
daardoor beter hanteerbaar waardoor uiteindelijk de vergelijking tussen scholen wordt 
vereenvoudigd. Hierbij is het overigens wel zaak alert te zijn op het niet slechts selecteren 
van scholen die goed zijn in het schrijven van aanvragen (doordat zij bijvoorbeeld een 
“voltijds subsidieaanvraag schrijver” in dienst hebben). Het is zaak ook die scholen op te 
nemen in het UP netwerk waarvan de inschrijving wellicht minder ‘flashy’ is, maar die wel 
degelijk over de juiste capaciteiten beschikken die van een UP school verlangd worden. Om 
tot een juist oordeel te komen, kan in deze gevallen het interview c.q. intakegesprek een 
welkom aanvullend instrument zijn. Overigens kunnen de reden voor een dergelijk gesprek 
breder zijn: 

- twijfel of de aanvragende school wel thuis hoort in het UP; 

- de wens om voeling te houden met de vernieuwingspraktijk in het bètaonderwijs 
op VO scholen, en  

- een indicatie dat betrokken school een interessante good practice ontwikkelt. 

Tijdens het gesprek kan eenzelfde checklist gebruikt worden als die als leidraad dient voor 
de inschrijving. Afhankelijk van de compleetheid van de inschrijving kan dieper ingegaan 
worden op bepaalde thema’s van deze checklist. 

Hoewel het aanlokkelijk is om zoveel mogelijk scholen te bezoeken en zo een zo uitgebreid 
mogelijk beeld te krijgen alvorens een beslissing te nemen over deelname, is ons advies 
toch enigszins selectief gebruik te maken van het intakegesprek. Door zoals hierboven 
beschreven de inschrijving uitgebreider te maken en conform een bepaald format iets 
gedetailleerder te structureren, is naar ons oordeel een goede vergelijking tussen de 
scholen in beginsel mogelijk. Gesprekken fungeren in die optiek meer als aanvulling op het 
beeld dat in de aanmelding al deels gegeven is, als een check en om desgewenst 
voldoende voeling van de onderwijspraktijk te houden.  
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5.2.2 Vervolgfase: deelname 

Voor de scholen die al onderdeel zijn van het UP netwerk lijkt het ons zinvol om elke school 
lopende het traject jaarlijks een op kwantitatieve data gerichte vragenlijst te laten invullen, 
waarbij het met name draait om gesloten vragen. Op deze manier wordt de voortgang van 
de scholen zichtbaar en wordt daarnaast een vergelijking tussen scholen en in de tijd 
mogelijk gemaakt. In aanvulling op de gesloten vragen kan een (beperkt) aantal open 
vragen worden gesteld waarin scholen in de gelegenheid gesteld worden specifieker in te 
gaan op aan β/t gerelateerde veranderingen het afgelopen jaar. Deze open vragen kunnen 
gesteld worden aan de hand van de thema’s uit de checklist die wordt gehanteerd voor de 
inschrijving. 

Op basis van dit voortgangsverslag zou vanuit Platform Bèta Techniek met een selectie van 
UP scholen een herhaalgesprek gevoerd kunnen worden, waarbij het verslag van het 
intakegesprek, de verstrekte en beschikbare gegevens over de voortgang alsook de 
feitelijke betrokkenheid bij UP events (de “haal / breng ratio”) input vormen. 

Omstreeks twee jaar na aanvang van het UP is te overwegen om – mede op basis van de 
verstrekte en beschikbare informatie over de ontwikkeling van UP een evaluatiemoment in 
te lassen. De eerste resultaten van het UP zouden tegen die tijd zichtbaar moeten zijn. 
Bovendien zou tegen die tijd ook een duidelijker beeld moeten zijn ontstaan over de 
continuïteit van de financiering van het programma. Afhankelijk van deze evaluatie en 
beschikbare middelen zou dan een keuze kunnen worden gemaakt voor een meer gerichte 
benadering (bijvoorbeeld op scholen waar de meeste winst in doorstroming kan worden 
gerealiseerd) dan wel een voortgezette generieke stimulering met een accent op 
overdracht op good practices tussen scholen. 

5.3 Andere aspecten van de monitoring 

In de marge van de organisatie, opzet en verslaglegging van de intakegesprekken 
enerzijds en de reflectie over een adequaat monitoringmechanisme van het Universum 
Programma anderzijds, hebben we een aantal aspecten van de monitoring gezien die naar 
ons oordeel bijzondere aandacht verdienen.  

Selectie voor het Universum Progamma 

In de eerste plaats zal in het vervolg van het Universum Programma een 
accentverschuiving optreden van “uitverkoren worden” naar “zichzelf kwalificeren”. In de 
eerste tranche zijn UP scholen door het Platform Bèta Techniek geselecteerd op basis van 
een aantal – enigszins impliciet geformuleerde – criteria. In het vervolg zal het initiatief 
sterker bij de scholen liggen en zullen deze zich moeten kwalificeren op basis van een – 
naar wij voorstellen – gestructureerde aanmelding. Op basis daarvan zal dan vervolgens 
een selectie moeten plaatsvinden met een min of meer geobjectiveerd karakter. Dit 
betekent dat van tevoren meer expliciet dan tot dusver goede en eenduidige 
selectiecriteria moeten worden benoemd en gehanteerd. Bij selectie hoort immers ook een 
verantwoording achteraf: waarom en op grond waarvan worden scholen geselecteerd voor 
deelname dan wel daarvoor afgewezen. Wij raden aan om deze selectie zo goed als 
mogelijk is transparant te maken. Enerzijds kan dit door harde selectiecriteria te gebruiken 
waarmee geïnteresseerde scholen goed in een ranking kunnen worden geplaatst. 
Anderzijds achten wij het ook raadzaam om een aantal meer open selectievragen te 
hanteren die de  scholen in de gelegenheid stellen om zich te kwalificeren op basis van hun 
eigen ideeën over bètavernieuwing (denk bijvoorbeeld aan een vraag als “wat maakt uw 
school tot Universum school?”).  
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Wat zijn bèta techniek vervolgopleidingen in het hoger onderwijs? 

In de tweede plaats willen we erop wijzen dat tijdens de intakegesprekken bij verschillende 
scholen onduidelijkheid bleek te bestaan over wat wordt verstaan onder bèta techniek 
gerelateerde vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. Deze onduidelijkheid vraagt om 
specificatie, bijvoorbeeld op www.deltapunt.nl. 

Daarnaast past bij de afbakening van wat moet worden verstaan onder bèta techniek 
vervolgopleidingen, ook een kritische kanttekening. Technologische en kennisgedreven 
vernieuwing leiden tot toenemende verwevenheid van de wereld van bèta techniek en 
kennisdomeinen die van oudsher niet geassocieerd worden met bèta techniek 
(vermaatschappelijking van techniek). Dit leidt tot opleidingen die niet direct gezien 
worden als bèta techniek vervolgopleidingen maar waarvoor wel bètacompetenties nodig 
zijn. Als voorbeelden noemen we hier inmiddels “gevestigde” studies als technische 
bestuurskunde en technische bedrijfskunde, recent opgezette opleidingen in game design 
en bedrijfscommunicatie & digitale media. Deze lijst is eenvoudig uit te breiden. 

Betere gegevens 

In de derde plaats willen we benadrukken dat echte voortgangsmeting eisen stelt aan de 
kwaliteit van de gegevensverzameling. Tijdens de intakegesprekken zijn ons meermalen 
serieuze verschillen gebleken tussen “officiële” profielscores en doorstroomcijfers enerzijds 
en gegevens zoals verstrekt door de betrokken scholen. We hebben deze discrepanties niet 
steeds kunnen verklaren. Aangezien het Platform op termijn op in- en uitstroom zal worden 
“afgerekend” (in 2010 ten opzichte van 2000 15% meer uitstroom uit de hogere 
bètatechnische opleidingen; in 2007 ten opzichte van 2000 15% meer instroom in dit 
hoger onderwijs gerealiseerd), is het zaak om te investeren in de kwaliteit van de 
gegevensverzameling, lopende het traject en ook ten behoeve van de nulmeting. Met het 
oog daarop menen wij dat voor een adequate nulmeting ook de gegevens van 2004 
meegenomen moeten worden (zodat meerjarige gemiddelden voor de periode 2002 – 2004 
gehanteerd kunnen worden voor profielscores en doorstroomcijfers).  

Dossiervorming 

In de vierde plaats raden wij aan om voor de kwalitatieve monitoring van de ontwikkeling 
die scholen doormaken in het Universum Programma, per school – bij voorkeur digitaal 
toegankelijke – dossiers bij te houden. In deze dossiers horen bijvoorbeeld de UP 
aanmelding, het intakeverslag, de deelname aan verschillende PBT initiatieven (“haal / 
breng ratio”), en relevante cijfers. Op die manier kan ook het verhaal “achter de cijfers” 
goed worden getraceerd. 

Liaisonfunctie 

In de vijfde plaats is ons tijdens de intakegesprekken gebleken dat de UP scholen veel van 
elkaar kunnen leren. Opvallend is dat veel scholen een zekere neiging hebben om “zelf het 
wiel uit te vinden”, terwijl dat elders al diverse keren en in verschillende varianten is 
uitgevonden. De voorgenomen themabijeenkomsten zullen naar wij verwachten bijdragen 
aan de omvorming van het onderwijssysteem tot een waarlijk lerende organisatie.32 

32 Zie Bijlage 7 voor een overzicht van naar voren gebrachte workshopthema’s.  
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Tegelijkertijd gebiedt de realiteit te onderkennen dat de dragende krachten achter de 
bètavernieuwing op scholen dagelijks worden geconfronteerd met schaarse tijd. Wij denken 
daarom dat – naast het organiseren van op uitwisseling gerichte bijeenkomsten – ook 
voldoende aandacht besteed moet worden aan een actieve koppelrol. We doelen hiermee 
op de actieve, een-op-een koppeling van scholen met verwante plannen door PBT 
medewerkers (“ga eens met die school praten, daar hebben ze iets dergelijks al gedaan”). 

Diagnose 

Tenslotte, hiervoor hebben we al vastgesteld dat verschillende UP scholen al zo hoge 
profielscores hebben dat daar niet zoveel meer te winnen valt in termen van additionele 
instroom in N profielen. Op andere scholen valt juist veel meer te winnen. Ook verschillen 
scholen vaak substantieel van elkaar, bijvoorbeeld in de profielscores van Vwo- versus 
Havo-leerlingen, in succesvolle stimulering van bètaonderwijs voor meisjes, etc. Wij 
denken daarom dat het voor actieve stimulering zinvol is om per school vast te stellen op 
welke terreinen ze vooral verbetering kunnen boeken. Daarbij kan worden gedacht aan een 
soort diagnose-instrument met behulp waarvan snel inzichtelijk kan worden gemaakt wat 
de sterke en zwakke punten zijn van een school, welke verbeteringsopties voor handen 
zijn, en bij welke scholen deze opties al zijn toegepast. Daarmee kan het onderlinge 
leerproces tussen scholen een duw in de goede richting worden gegeven. 
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6 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk vatten we de voornaamste uitkomsten van dit rapport samen. Daarnaast 
worden de belangrijkste conclusies gepresenteerd. De (leesvervangende) samenvatting en 
conclusies zijn als volgt gestructureerd: 

-	 De intake (6.1); 

-	 Meting van de uitgangssituatie (6.2), en 

-	 Monitoring van de bèta techniek keten (6.3). 

6.1 De intake 

Profielkeuzeproces 

o	 De meeste geraadpleegde UP scholen zien de begeleiding bij profielkeuze- en 
vervolgstudiekeuze momenteel niet als een belangrijk instrument ter vergroting van de 
instroom in N-profielen en de uitstroom naar bètagerelateerde vervolgopleidingen. 
Slechts een klein deel van de UP scholen ziet deze begeleiding als een bepalende 
factor. 

o	 Veel winst is te behalen in grotere bewustwording van het belang van deze 
keuzebegeleiding. Met name bij de vervolgstudiekeuze kan de begeleiding verbeterd 
worden zodat leerlingen met een N-profiel vaker uitstromen richting een 
bètagerelateerde opleiding. 

o	 De UP scholen gaan uiteenlopend om met de profielkeuze. In bijna geen enkele school 
moeten leerlingen aan het einde van het derde jaar een profielkeuze maken waarna ze 
op geen enkele manier meer onder deze keuze uit kunnen. Scholen neigen hierin 
momenteel steeds meer tot gerichtheid op de leerling en flexibiliteit. 

o	 Op de meeste scholen wordt de definitieve profielkeuze aan het einde van het derde 
jaar gemaakt. Enkele scholen hebben een gefaseerde profielkeuze ingevoerd: 
leerlingen aan het einde van het derde leerjaar eerst een stroomkeuze (M of N), 
waarna ze pas aan het einde van de vierde klas beslissen welk profiel ze binnen die 
bepaalde stroom kiezen. 

o	 Veruit de meeste scholen geven aan dat bij de advisering rond de keuzebegeleiding de 
weging van bètavakken gelijk is. Wiskunde vervult dus geen spilfunctie in de 
overgangsnormen en het profielkeuzeadvies. Overigens zien de meeste UP scholen het 
wiskundeonderwijs in de bètaportfolio volkomen losstaan van de andere bètavakken 
(slechts twee van de 29 ondervraagde scholen ziet wiskunde als dienend aan de 
andere bètavakken). 

o	 In het profiel- en vervolgstudiekeuzeproces wijzen verschillende UP scholen erop dat 
een decaan danwel voldoende mentoren met een bèta-achtergrond een positieve 
invloed heeft op de in- en doorstroom richting bèta.  

o	 In bijna alle UP scholen is het profielkeuzeadvies van de school aan een leerling niet 
bindend. Veeleer is het advies een dringend doch vriendelijk verzoek om niet voor een 
bepaald profiel te kiezen. In de meeste gevallen volgen leerlingen het advies wél op. 

o	 De scholen die ouders betrekken bij de profielkeuze zijn over het algemeen tevreden 
over de resultaten van deze betrokkenheid. De betrokkenheid van ouders zou dan ook 
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op grote schaal gestimuleerd moeten worden, niet in de laatste plaats omdat ouders 
veelal grote invloed hebben op de profiel- en beroepskeuze van hun kinderen. 

Jongens - meisjes 

o	 Over het geheel genomen kiest een relatief kleine groep meisjes voor het NT profiel. 
Als meisjes voor “N” kiezen is dat in veruit de meeste gevallen voor het NG profiel. 
Niettemin blijken de meeste UP scholen geen specifiek schoolbreed beleid te voeren om 
de instroom van meisjes in het NT profiel te stimuleren.  

o	 De volgende factoren zijn genoemd als determinanten van de profielkeuze door 
meisjes: 

9	 Zelfvertrouwen: meisjes zouden zich in hun profielkeuze meer laten leiden door 
een streven naar zekerheid. Kiezen voor het als moeilijker ervaren NT betekent 
voor veel meisjes impliciet het aanvaarden van een grotere kans op falen. 

9	 Primair zo hoog mogelijk kiezen: in de categorie leerlingen in het schemergebied 
tussen Havo en Vwo zouden veel leerlingen die twijfelen tussen NT en NG, de 
keuze voor Vwo voorop stellen en dan niet ook nog kiezen voor een – moeilijker 
geacht – N profiel. Dit zou vooral opgaan voor – de in doorsnee meer 
risicomijdende – meisjes. 

9	 Contextgebonden leren: meisjes zouden meer ontvankelijk zijn voor of meer 
affiniteit hebben met leren in een omgeving die meer op toepassingen is gericht. 

9	 Relatief vroeg kiezen tussen wiskunde A of B (halverwege leerjaar 3) kan averechts 
werken op de keuze van een N profiel door meisjes. Meisjes zouden met name 
minder neigen tot een keuze voor het “contextarme” wiskunde B en daarmee de 
weg naar een N profiel bemoeilijken. 

9	 Imago en interesse: het techneutenimago van NT schrikt veel meisjes af. “NT is 
voor nerds”. Nauw verwant hiermee is de afschrikwekkende werking van “techniek” 
op meisjes. 

9	 De themakeuze voor projecten in N – en vooral NT – profielen zou vaak “redelijk 
masculien” zijn en aanhaken op de interessesfeer van vooral jongens. 

9	 Voorbeeldwerking: aansprekende vrouwelijke rolmodellen zijn in de wereld van 
bèta techniek – het achterland van NT – relatief schaars.  “Er zijn weinig vrouwen 
in de bètawereld”. Meisjes voelen zich mede daardoor minder aangetrokken tot een 
bèta technisch beroep c.q. de keuze van een bèta technische opleiding.  

9	 Groepswerk: meisjes zouden meer gemotiveerd zijn c.q. beter leren naarmate 
meer gewerkt wordt in groepjes. Onderwijsvormen waarin samenwerkend leren en 
groepswerk ruim aan bod komen, blijken voor meisjes een stimulans om voor een 
bètaprofiel te kiezen. 

o	 In het verlengde hiervan zijn onder andere de volgende remedies voor een structurele 
aanpak van het probleem van een lage instroom van meisjes naar het N(T) profiel: 

- Neem de instroom van meisjes in het N(T) profiel op als speerpunt in het 
instellingsbeleid. 

- Docenten moeten zich waakzaam en proactief opstellen jegens meisjes die 
interesse tonen in bèta techniek, maar vanwege gebrek aan zelfvertrouwen neigen 
tot de keuze van een M profiel. 

- Behandel bètaonderwijs zoveel mogelijk in een concrete context zodat meisjes een 
idee krijgen van de toepasbaarheid.  
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- Kies sexeneutrale thema’s voor projecten zodat ook meisjes worden aangesproken. 
- Bevorder groepswerk of -opdrachten in de bètavakken. 

Havo versus Vwo 

o	 Veruit de meeste UP scholen maken in de didactische aanpak van het bètaonderwijs 
geen expliciet onderscheid tussen Vwo- en Havo-leerlingen. Dominant lijkt het patroon 
waarin experimenten met onderwijsvernieuwing worden gedragen door Vwo 
bovenbouw docenten, en bij succesvol verloop – veelal gefaseerd – in hooguit licht 
aangepaste vorm doorsijpelen naar lagere klassen en naar Havo-onderwijs.  

o	 Dit “doorsijpelmodel” staat haaks op de behoefte aan een meer gedifferentieerde 
aanpak in de didactiek, rekening houdend met verschillen in leerstijl, tussen jongens 
en meisjes, tussen leerjaren, en tussen onderwijstype. 

Onderwijs- en didactische vernieuwing 

o	 Veel UP scholen zijn op zoek naar nieuwe manieren van leren om het onderwijs 
aantrekkelijker en uitdagender te maken voor leerlingen en effectiever in te richten. 
Tussen de UP scholen bestaan grote verschillen in vernieuwingsdrang en 
experimenteerdrift. Enerzijds gaat een aantal UP scholen tamelijk ver in vernieuwend 
bètaonderwijs, anderzijds is er ook een groep UP scholen die zoeken naar een 
afgewogen balans tussen traditioneel, “degelijk”, op de overdracht van vakkennis 
gericht bètaonderwijs en gedoseerde vernieuwing om de leerling te triggeren en te 
enthousiasmeren. We noemen hier kort enkele initiatieven:  

9	 VWO+: verschillende UP scholen hebben een Vwo+-klas in het leven geroepen 
voor leerlingen met een leerprestatie boven het gemiddelde Vwo-niveau. Bedoeling 
is om deze leerlingen te prikkelen tot optimale benutting van hun capaciteiten, 
steeds met extra aandacht voor bètaonderwijs. 

9	 In het verlengde hiervan ligt de zgn. science stroom, waarbij vanaf klas 1 veel 
meer ruimte is voor bètaonderwijs dan bij de reguliere stroom. 

9	 Door informatica in te zetten als brugfunctie tussen wiskunde en andere exacte 
vakken wordt de lesinhoud van wiskunde gekoppeld aan die van andere 
bètavakken. De lesstof van wiskunde wordt daardoor concreter en gaat voor veel 
leerlingen meer leven. 

9	 Via extracurriculaire activiteiten kunnen leerlingen extra geprikkeld worden in 
hun bèta-interesse. Zo kunnen leerlingen zich vrijwillig aansluiten bij de Bètaclub 
(Accent College), waar ze aan de hand van bepaalde casussen werken aan allerlei 
schei- en natuurkundige problemen met ondersteuning van docenten en TOA’s. 
Leerlingen leren zo verbanden te zien tussen de verschillende disciplines. Een 
ander voorbeeld is de organisatie van zgn. “Denklessen” (Coornhert Gymnasium) 
voor de eerste klassen. Deze lessen stimuleren leerlingen op een slimme manier na 
te denken over problemen, deze wetenschappelijk verantwoord op te lossen en 
daarnaast abstract te leren denken. Leerlingen kunnen hiermee bètagerelateerde 
lesstof in hogere leerjaren gemakkelijker in zich op te nemen. 

9	 Veel scholen geven meer aandacht aan de koppeling van theorie en praktijk. 
Door leerlingen een actieve rol te geven in het bedenken van praktische 
oplossingen voor technologische vraagstukken. Zo kunnen leerlingen in de 3e klas 
van het Gymnasium (Bouwens van der Boijecollege) in een technisch lab als een 
jonge onderzoeker werken aan een technisch, vakoverstijgend vraagstuk. 
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9	 In de UP scholen zijn legio voorbeelden van vakoverstijgende projecten die 
(deels) in plaats van de afzonderlijke bètavakken komen. 

9	 Ook tussen bètavakken en andere vakgebieden worden vakoverstijgende projecten 
opgezet. Voorbeelden:  

�	 Het project Muziek & Exact in de 3e klas van de NSG Groenewoud waarin de 
verbanden tussen muziek en exacte vakken aan de orde komen,  

�	 een project voor de 2e klassen van het Over Betuwe College dat zich richt op 
de verbanden tussen wiskunde en kunst, en  

�	 het project “klank” waarin de vakgroepen muziek, natuurkunde en biologie 
van het IJsselcollege samen werken. 

9	 Afstemming tussen bètacurricula. Enkele scholen stemmen het onderwijs in de 
overlappende elementen in de bètacurricula bewust af, om te voorkomen dat 
leerlingen dezelfde lesstof meermalen gedoceerd krijgen bij verschillende vakken, 
zodat kostbare lestijd verloren gaat. Tussen betrokken vakgroepen wordt 
afgesproken wie welk gedeelte van de lesstof wanneer behandelt. Deze benadering 
vereenvoudigt voor de leerling het doorzien van verbanden tussen verschillende 
(bèta)disciplines. 

Onderwijs anders organiseren  

o	 Meer dan de helft van de UP scholen hanteert nu “geformaliseerde afspraken 
tussen de bètavakken”, terwijl de integratie van de afzonderlijke bètavakken tot één 
leergebied in veler ogen (51,7%) als ideale situatie wordt gezien. Slechts twee scholen 
(6,9%) beschrijven de huidige samenhang tussen bètavakken “als één leergebied”. In 
het Baudartius College worden de bètavakken als één leergebied gezien en worden in 
de sportklas de (bèta- en andere) vakken geleidelijk geïntegreerd in de leergebieden 
Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. Ook de SG Ubbo Emmius biedt vanaf lopend 
schooljaar “natuur en techniek” als één leergebied aan. 

o	 Op ruim een kwart van de UP scholen is het bètaonderwijs sectiegewijs georganiseerd. 
In een kleine 75% zijn de bètasecties (deels) geïntegreerd. 

o	 Veel scholen kennen horizontale teams (“kernteams”) die verantwoordelijk zijn voor 
het onderwijs in een of meer jaarlagen. Daarnaast werken verschillende UP scholen 
met “verticale” teams, vooral om de weg te bereiden naar meer geïntegreerd 
bètaonderwijs, bijvoorbeeld: 

9	 het bètateam bestaande uit leden van alle traditionele bètasecties en regelmatig 
aangevuld met collega’s uit andere secties zoals lichamelijke opvoeding en 
aardrijkskunde, TOA’s en een “bètacoördinator” (Populier, Coornhert Gymnasium). 

9	 De bètavakgroep, een samenvoeging van de vakgroepen natuurkunde, scheikunde, 
techniek, algemene natuurwetenschappen, toegepaste technieken en toegepaste 
natuurwetenschappen tot één gezamenlijke vakgroep. Door deze samenvoeging is 
de communicatie tussen de vakgroepen vergemakkelijkt en kunnen lessen via 
onderlinge dwarsverbanden beter op elkaar aangesloten worden, met bijvoorbeeld 
praktische opdrachten (Beatrix College). 

9	 De intersectie exact (Bonhoeffer College), waarin de vakken wiskunde, techniek, 
scheikunde, natuurkunde, biologie, ANW en gymnastiek samenwerken aan sterkere 
samenhang tussen de bètavakken.  

o	 Verticale opererende bètateams lijken echter nog een relatieve uitzondering op het 
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dominante patroon bestaande uit in secties georganiseerd bètaonderwijs die 
samenwerken rond thematisch projectonderwijs (zie kader Bètaprojectonderwijs, 
enige voorbeelden), overigens in sterk uiteenlopende mate en achterliggende ambitie 
van samenwerking tussen bètasecties.  

o	 In andere scholen uit de samenhang tussen (bèta)vakken zich in een aantal 
(thematische) gebieden met geïntegreerde aandacht voor (bèta)leerstof, 
bijvoorbeeld ruimtevaart, jonge onderzoekers, codeschrift. 

o	 In dit integratieproces neemt het vak wiskunde op veel scholen nog een aparte positie 
in. Uitzonderingen daargelaten, participeert de sectie wiskunde doorgaans niet 
rechtstreeks in geïntegreerd bètaonderwijs, projectgericht of niet. Als oorzaken hiervan 
worden onder meer aangevoerd de samenstelling van de sectie(s), de verhouding 
tussen oudere en jongere docenten, en de (“solistische”) aard van het vak wiskunde. 

o	 Overigens lijkt een aantal scholen zich enigszins te distantiëren van het 
experimenteren met geïntegreerd bètaonderwijs rondom thema’s of projecten. 
Verschillende scholen benadrukken het blijvende belang van de overdracht van 
degelijke vakkennis die niet in het gedrang van “roosterontwrichtend” 
projectonderwijs mag geraken. Niet zelden hebben deze laatste scholen opvallend hoge 
N profielscores. 

o	 Veel van de bezochte UP scholen kennen (nog) geen gevestigd, geïntegreerd HRM 
beleid, en maken een geleidelijke transitie door van een platte organisatie (met veel 
docentenautonomie, “iedere docent z’n eigen koninkrijk”) naar een organisatie met een 
meer nadrukkelijke rol voor “trekkers”, op competentieprofielen gebaseerde 
functiebeschrijvingen en meer integraal vormgegeven personeelsbeleid. In deze 
transitie staat de invoering van het nieuwe functiewaarderingssysteem centraal. 

o	 Op veel scholen bestaat echter nogal wat achterstallig onderhoud op HRM gebied 
en een relatief grote discrepantie tussen de huidige en de op competenties gebaseerde 
organisatie. Op veel scholen zijn functioneringsgesprekken, POP-gesprekken en andere 
feedbackmechanismen (zoals leerlingenenquêtes) nog geen structureel gegeven. 

o	 Alle UP scholen doen actief aan docentenscholing, op een breed gebied uiteenlopend 
van vakdidactiek en methodische scholing tot de opzet van vakoverstijgende projecten. 
Opvallend veel scholen doen aan scholing op het gebied van activerende didactiek, het 
realiseren van doorlopende leerlijnen, en de integratie van op onderzoek en ontwerp 
gericht (bèta)onderwijs. 

o	 Veelal is scholing op dit vlak schoolbreed en met verplichte deelname. Slechts 
weinig scholen bedden docentenscholing in in een omvattend scholingsplan, laat staan 
dat dit plan via POP-gesprekken nadrukkelijk is gekoppeld aan personeelsbeleid. 

o	 Sommige scholen zien intervisie als een bijna onlosmakelijk deel van pedagogisch
didactische vernieuwing. In dit opzicht bestaan er – naar onze indruk – aanzienlijke 
faseverschillen tussen scholen. Op sommige scholen is intervisie en coaching inmiddels 
een redelijk geaccepteerde tool. Andere scholen hebben intervisie “ontdekt” als een 
van de instrumenten om onderwijsvernieuwing te stimuleren en willen daarmee gaan 
werken. 

o	 Veel scholen doen in algemene zin weinig aan PR en/of communicatie, laat staan op 
het gebied van bèta techniek. Voor zover daarvan sprake is lijkt er een verband met 
het “bedieningsgebied” van betreffende school. Het maakt veel uit of een school moet 
concurreren om leerlingen in een beperkt geografisch domein, of min of meer een 
monopoliepositie inneemt en een hele regio bedient zonder noemenswaardige 
concurrentie. Scholen in een concurrentiesetting doen veelal meer aan profilering. 
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o	 Enkele scholen profileren zich wel expliciet als bètaschool, overwegend met 
onderwijsinhoudelijke accenten. Een zekere bètaprofilering is inherent aan de twee 
Technasia onder de UP scholen en de ca 4 UP scholen die overwegen de stap naar dat 
onderwijsmodel te zetten. Veelal wordt bètaprofilering gecombineerd met profilering op 
andere thema’s zoals sport, cultuur, kunst en tweetalig onderwijs. 

o	 Modern bètaonderwijs stelt eisen aan de inrichting van de school, de klaslokalen en 
vooral de practicumruimtes. Een aanzienlijk aantal UP scholen beschikt al over een 
“science floor” of “science lab”, een moderne, op geïntegreerd bètaonderwijs 
toegesneden en veelal voor meervoudig gebruik geschikte laboratoriumachtige ruimte. 
Veel andere UP scholen willen graag investeren in extra bètafaciliteiten voor 
bètaonderwijs. Een science floor en goed geoutilleerde labs worden gezien als effectief 
hulpmiddel in de bètaprofilering van een school (“zeer zichtbaar”). Daarom besteden 
scholen die aan nieuwbouw doen, veel aandacht aan de samenhang tussen nieuwe 
accommodatie en onderwijskundige vernieuwing. 

o	 Sommige UP scholen worstelen nadrukkelijk met groeistuipen. Hun 
huisvestingsproblemen worden overigens verscherpt door de T-1 problematiek. De 
bekostigingssystematiek vormt een reële barrière voor groei, terwijl deze groei veelal 
samenhangt met goed functioneren, ook in het bètaonderwijs. 

Vernieuwing exacte vakken 

o	 De meeste UP scholen willen meewerken aan de ontwikkeling van het nieuwe 
bètavak. Soms staat gebrek aan formatie directe medewerking in de weg. Ook willen 
enkele scholen eerst meer weten over de opzet van het nieuwe β-vak alvorens te 
beslissen over deelname. Een paar scholen willen na de ontwikkelfase volg- of 
ontwikkelschool zijn. 

o	 Het merendeel van de geïnterviewde scholen is geïnteresseerd in deelname aan 
vernieuwingscommissies van de verschillende bètavakken. Waar scholen zich 
terughoudend opstellen, ligt dat steeds aan gebrek aan formatie. Deze scholen zetten 
zich liever in voor interne ontwikkeling van bètaprojecten en bètavernieuwing. 

Praktijk- en beroepsoriëntatie 

o	 Jet-Net (Jongeren en Techniek Netwerk) speelt een belangrijke rol in de interactie 
tussen UP scholen en bedrijven. 15 van de 29 UP geïnterviewde scholen nemen deel 
aan Jet-Net. Doorgaans zijn deze scholen zeer tevreden met de resultaten van het 
netwerk. Scholen die nog niet tot het Jet-Net netwerk behoren, nemen vaak al wel deel 
aan Jet-Net activiteiten, zoals de Jet-Net Career Day. Een aantal van deze scholen is 
geïnteresseerd in deelname aan Jet-Net. 

o	 Een aantal scholen heeft problemen met het leggen van (structurele) contacten met 
bedrijven. Als achterliggende redenen worden genoemd: 

9	 Geografische ligging. Vooral buiten de randstad heeft een flink aantal scholen 
moeite met het vinden van geschikte samenwerkingspartners bij bedrijven. Vaak 
ontbreekt het naar hun idee in de nabije omgeving aan geschikte bedrijven. 

9	 Onvoldoende capaciteit bij bedrijven. Als scholen voor een groot aantal leerlingen 
projectonderwijs in en rond bedrijven wil aanbieden, betekent dit een groot beroep 
op begeleidingscapaciteit bij de betrokken bedrijven. Veel bedrijven kunnen of 
willen deze capaciteit niet mobiliseren.  

9	 Onvermogen om vanuit school contact met bedrijven te leggen, dan wel om 
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incidenteel contact om te zetten naar structurele samenwerking.  

9	 Onwetendheid of onzekerheid over de manier waarop activiteiten in samenwerking 
met bedrijven in het onderwijs moeten worden geïntegreerd. 

9	 Onvoldoende middelen ter financiering van buitenschoolse activiteiten.  

o	 Daarnaast heeft een aantal UP scholen regelmatig contact met science- en 
technocentra. Veel genoemd en bezocht is Nemo waaraan zelfs scholen van ver 
buiten de randstad jaarlijks een bezoek brengen. 

o	 Bij veel UP scholen lijkt een groot deel van de activiteiten rond praktijk- en 
beroepsoriëntatie (stages, profielwerkstukken, veel projecten) zich af te spelen in de 
bovenbouw, wanneer leerlingen al een profielkeuze hebben gemaakt. Om de N-
instroom te vergroten zou praktijk- en beroepsoriëntatie zich meer dan nu moeten 
richten op de onderbouw. Enkele UP scholen leggen daarom bewust de nadruk op 
ontwikkeling van dit type activiteiten voor de onderbouw. 

Onderwijsnetwerken  

o	 Slechts enkele scholen werken structureel samen met primair onderwijsinstellingen. 
De meeste UP scholen lijken zich niet bewust van wat contacten met bètagerichte 
basisscholen kan betekenen voor de instroom van leerlingen met een verhoogde 
interesse voor bèta techniek.  

o	 Voor zover deze structurele contacten met instellingen in het PO er wel zijn, gebeurt dit 
o.a. als volgt: 

9	 Aanbod van een korte bètagerichte cursus (bijvoorbeeld wiskunde) waarmee 
leerlingen in contact komen met een VO school en tegelijk extra onderwijs in een 
bètagerelateerd thema krijgen. 

9	 Leerlingen met een N-profiel geven een les op hun eigen voormalige basisschool 
(Hondsrug College). Ook hier een combinatie van vroeg contact en interesse 
wekken voor bèta. 

o	 Een aantal scholen werkt zeer intensief samen met andere VO instellingen, ook over 
de grens en niet zelden via netwerken zoals Bètapartners. Sommige van deze 
netwerken zijn specifiek opgericht om bètaonderwijs te bevorderen, vaak zijn ook HO 
instelligen en/of bedrijven daarbij aangesloten. Regionaal georiënteerde netwerken 
lijken relatief vruchtbaar. Scholen die (nog) niet in een uitgebreid netwerk opereren, 
zien structurele samenwerking met andere VO scholen doorgaans als verbeteringspunt. 
Voor sommige scholen is de randvoorwaarde wel dat het om samenwerking gaat met 
niet-concurrerende scholen (in de directe omgeving of met een bètaspeerpunt). 

o	 De meeste UP scholen hebben in de bètasfeer contact met HO instellingen. Ook hier 
overwegen de regionaal georiënteerde contacten. Contacten van UP scholen met HO 
instellingen worden nu ingezet voor: 

9	 Gezamenlijk (vakoverstijgende) projecten opzetten 

9	 Gebruik van laboratoria 

9	 Inzet van studentmentoren 

9	 Opzet van een pre-university college 

9	 Master classes 

o	 Waar docenten zowel in dienst zijn van een (UP) school als van een universiteit, 
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hebben deze “linking pins” doorgaans een stimulerende functie in de vernieuwing van 
het bètaonderwijs. 

Binnen- en buitenschools leren 

o	 In aanvulling op al genoemde binnen- en buitenschoolse activiteiten (buiten het 
officiële curriculum) nemen veel UP scholen actief deel aan Olympiades, internationale 
bèta georiënteerde evenementen en worden bètagerichte musea, pretparken frequent 
bezocht. Veel UP scholen worstelen met het vinden van een goede inbedding in het 
reguliere onderwijs. Wat tijdens het uitstapje aan bod is gekomen blijkt vaak lastig te 
integreren in het onderwijs, zeker als recht moet worden gedaan aan de samenhang 
tussen de bètavakken. 

o	 Juist in dit soort activiteiten zien leerlingen de theorie toegepast in de praktijk. 
Daarmee kunnen ze zich een realistischer beeld vormen van de brede diversheid van 
bètatoepassingen. Het is daarom zinvol scholen te stimuleren om al vanaf klas 1 
bètagerelateerde activiteiten buiten het officiële curriculum te organiseren. Uit de 
enquête blijkt dat de helft van de UP scholen met name bovenbouwleerlingen in 
aanraking brengt met vormen van buitenschools leren, slechts een minderheid van de 
scholen verdeelt dit evenredig over de verschillende leerjaren. 

Besteding UP impuls 

o	 Vrijwel zonder uitzondering willen de deelnemende scholen het UP en de UP middelen 
inzetten ter versterking, verbreding en intensivering van al ingezette plannen gericht 
op verdere bètaontwikkeling. In die zin is sprake van een directe inbedding in 
instellingsbeleid van de deelnemende scholen. Steeds willen de scholen de UP 
middelen structureel inzetten, zodat de school ook op lange termijn de vruchten kan 
plukken. 

o	 De meeste UP scholen verwachten de financiële impuls van het UP te besteden aan 
zgn. ontwikkel- of taakuren, tijd en ruimte voor docenten om te werken aan  
vakvernieuwing dan wel daarmee te experimenteren, de ontwikkeling van 
vakoverstijgende projecten. De UP middelen creëren ruimte om de verdere 
ontwikkeling van plannen meer body te geven. 

o	 In mindere mate willen de scholen de UP middelen inzetten voor nieuw te ontwikkelen 
projecten, en nog minder in hardware (“beton”). Voor zover scholen willen investeren 
in een science lab of vergelijkbare faciliteiten, wordt als argument aangevoerd dat ze 
daarmee meer bètaleerlingen denken binnen te halen. 

6.2 Meting van de uitgangssituatie 

Profielscores 

o	 Tussen Vwo- en Havo-leerlingen aan de UP scholen treden opvallende verschillen op in 
gemiddelde profielscores. Bedragen de gemiddelde N scores – het aandeel geslaagde 
leerlingen met een N profiel – bij de Havo-leerlingen 30,7%, bij de Vwo’ers ligt dit 
aandeel met 47,1% anderhalf keer zo hoog. Dit verschil is vooral herleidbaar op hogere 
NG scores bij de Vwo’ers.  

o	 De verschillen in NT, NG en N scores tussen de aan het UP deelnemende scholen zijn 
zo groot dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er een groot – nu grotendeels 
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onbenut gebleven – potentieel bestaat om van elkaar te leren hoe een grotere N 
instroom kan worden gerealiseerd. 

o	 Hierop afgaande kunnen we twee hypotheses formuleren over de focus op categorieën 
leerlingen ter vergroting van de N instroom: 

1)	 Het potentieel voor vergroting van de N instroom is groter bij de Havo-leerlingen 
dan bij de Vwo’ers. 

2)	 Vooral bij Vwo’ers, maar in mindere mate ook bij Havo-leerlingen is er een relatief 
groot potentieel voor vergroting van de NT instroom bij leerlingen die nu voor NG 
kiezen (maar de kwaliteiten voor NT hebben). 

o	 De UP scholen verschillen aanzienlijke in N scores. Bij verdere uitrol en ontwikkeling 
van UP ligt het voor de hand te onderscheid te maken tussen scholen die al redelijk of 
goed scoren in N termen en scholen met lagere scores. 

o	 De profielkeuzegegevens laten geen onderscheid tussen jongens en meisjes zien. De 
intakegesprekken wijzen echter hierover nog op een derde hypothese:  

3)	 Zowel bij Havo- als Vwo-leerlingen ligt nu een relatief groot onbenut NT potentieel 
bij de meisjes. Als zij N kwaliteiten hebben, zijn ze om uiteenlopende redenen 
geneigd om af te zien van NT. 

Doorstroom naar bèta / techniek vervolgopleidingen in het HO  

o	 In de deelnemende UP scholen blijken Vwo’ers beter naar het β/t HO door te stromen 
dan Havo-leerlingen. De doorstroomquote – het aandeel geslaagde leerlingen dat 
doorstroomt naar het β/t HO – is bij Vwo’ers 18,6%, bij Havo-leerlingen 14,3%. 

o	 Bij beide categorieën leerlingen is de spreiding tussen de deelnemende scholen aan het 
UP substantieel: er zitten scholen tussen waar niet zoveel meer te winnen valt, terwijl 
– afgaande op de lage doorstroomquote – in andere scholen juist substantiële winst in 
de doorstroom naar het β/t HO te realiseren is. De spreiding in doorstroomquote 
tussen scholen is aanzienlijk groter bij het Vwo dan het Havo. 

o	 Leerlingen met een NT-profiel zijn duidelijk in de meerderheid, waar het doorstroming 
naar het β/t HO betreft: zowel bij Vwo’ers als Havo-leerlingen ligt dit aandeel rond de 
60%. Vrijwel alle naar het β/t WO doorstromende Vwo’ers die niet voor een NT profiel 
hebben gekozen, hebben een NG-profiel. Bij de Havo-leerlingen bestaat de doorstroom 
naar het β/t HBO voor nog 12,1% uit leerlingen met een M-profiel. 

o	 Bij de Vwo’ers stromen aanzienlijk meer meisjes door naar het β/t HO dan bij de Havo
leerlingen. Afgaande op het betrekkelijk lage niveau waarop de doorstroom van 
meisjes in beide gevallen blijft steken, valt hier nog veel te winnen. 

o	 Als meisjes besluiten hun vervolgopleiding te kiezen in de β/t HO sfeer, doen Vwo’sters 
dat in 37,9% van de gevallen met een NT-profiel, bij Havisten ligt dat op een lager 
niveau (21,4%). In beide gevallen – Vwo en Havo-meisjes – is dat beduidend minder 
dus dan het gemiddelde van 58,5% resp. 59,1%. Dit onderschrijft nog eens 
nadrukkelijk het winstpotentieel in de doorstroom naar het β/t HO bij meisjes, in het 
bijzonder met een NG profiel (hypothese 3). 

o	 De benuttingsgraad – de mate waarin het N-potentieel feitelijk wordt benut – lijkt in 
het Vwo aanzienlijk geringer dan bij de Havo. Iets minder dan de helft van alle Havo
leerlingen met een N-profiel stroomt door naar het β/t HO, terwijl dit aandeel bij het 
Vwo blijft steken op 35,7%. 

o	 Uit deze omstandigheid – dat het Vwo meer geslaagde leerlingen met een N-profiel 
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produceert, waarvan echter een geringer deel feitelijk doorstroomt naar het β/t HO – 
kan een vierde hypothese worden afgeleid inzake vergroting van de doorstroom naar 
het β/t HO: 

4)	 De doorstroom van geslaagde Vwo’ers naar het β/t HO kan worden vergroot door 
meer aandacht te besteden aan mogelijkheden om Vwo’ers met een N-profiel 
daadwerkelijk te verleiden tot een vervolgkeuze in het β/t HO. 

o	 Afgaande op de opvallend grote verschillen tussen de UP scholen in dit opzicht kunnen 
deze scholen veel van elkaar leren en is er een reële kans dat dit leerproces zal 
resulteren in een groeiende instroom van leerlingen naar het β/t HO. 

6.3 Monitoring van de β/t keten 

o	 In algemene zin vormen de profielscores een geschikte indicator voor de ontwikkeling 
van de instroom en potentiële doorstroom van VO-leerlingen naar bèta techniek 
(vervolg) opleidingen. Met het oog op de aanzienlijke verschillen van jaar tot jaar lijkt 
het ons raadzaam om daarbij meerjaarlijkse gemiddelden te gebruiken (2001–03 of 
2001–04). 

o	 In algemene zin vormen de doorstroomcijfers – in aanvulling op de profielscores – 
een geschikte indicator voor de ontwikkeling van de doorstroom van VO-leerlingen 
naar bèta techniek (vervolg) opleidingen. Indien parallel aan de profielscores ook bij de 
doorstroomcijfers aanzienlijke verschillen van jaar tot jaar optreden, lijkt het ons 
raadzaam om daarbij meerjaarlijkse gemiddelden te gebruiken (bijv. 2003–04 of 
2003–05). 

o	 In aanvulling op monitoring aan de hand van profielscores en doorstroomcijfers is ook 
de mate van succes waarmee geslaagde VO-leerlingen met een N profiel zich 
ontwikkelen tijdens hun β/t HO opleiding, een belangrijke indicator van de 
uitstroom van bèta/techniek gekwalificeerde leerlingen / studenten vanuit het 
onderwijssysteem naar de arbeidsmarkt. Pogingen om de instroom van VO-leerlingen 
naar het β/t HO te vergroten zijn immers van betrekkelijke waarde indien een  
substantieel deel van deze instroom tijdens de β/t HO studie uitvalt, zonder diploma.  

o	 Een beter inzicht in deze uitstroom van het β/t HO is te meer essentieel indien bedacht 
wordt dat het huidige beeld op basis van beschikbare profielscores en instroomcijfers 
naar het β/t HO duidelijke trechterkenmerken heeft: tijdens het traject tussen 
profielkeuze en afstuderen in een β/t HO studie is de uitval substantieel.  

o	 Wij raden aan om dit inzicht niet alleen te realiseren op instellingsniveau – bijvoorbeeld 
per universiteit, per studierichting – maar ook op leerling / studentniveau. Bij 
(geanonimiseerde) koppeling van leerling- en studentnummers kan immers worden 
nagegaan welke relatie er bestaat tussen vooropleiding (welke school, welke 
onderwijsbenadering, etc.) en de uitstroom van β/t HO studies. Beter inzicht in deze 
relatie levert op termijn betere sturingsmogelijkheden op.  

o	 Bij de inrichting van de monitoring van het Universum Programma zal het accent 
moeten verschuiven naar een min of meer geobjectiveerde selectie op basis van 
een – naar wij voorstellen – gestructureerde aanmelding. Benoeming en hantering van 
goede en eenduidige selectiecriteria vormen daarin een sleutelelement. Wij raden aan 
om deze selectie zo goed mogelijk transparant te maken. 

o	 Van belang is om in de verdere uitrol van het Universum Programma duidelijkheid te 
verschaffen over wat wordt verstaan onder bèta techniek gerelateerde 
vervolgopleidingen in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld op www.deltapunt.nl. Door de 
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toenemende verwevenheid van de wereld van bèta techniek en kennisdomeinen die 
van oudsher niet geassocieerd worden met bèta techniek groeit het aantal en het 
belang van opleidingen die niet direct gezien worden als bèta techniek 
vervolgopleidingen maar waarvoor wel bètacompetenties nodig zijn.33 Te overwegen is 
met het oog hierop een bredere definitie te hanteren van bèta techniek 
vervolgopleidingen. 

o	 Echte voortgangsmeting stelt eisen aan de kwaliteit van de gegevensverzameling. 
Tussen de “officiële” profielscores en doorstroomcijfers enerzijds en gegevens zoals 
verstrekt door de betrokken scholen doen zich regelmatig aanzienlijke discrepanties 
voor. Aangezien het Platform op termijn op gerealiseerde in- en uitstroom zal worden 
“afgerekend”, zijn deugdelijke gegevens hierover van cruciaal belang. Het is daarom 
zaak te investeren in de kwaliteit van de gegevensverzameling, lopende het 
traject en ook ten behoeve van de nulmeting.  

o	 Voor de kwalitatieve monitoring van de ontwikkeling die scholen doormaken in het 
Universum Programma, raden wij de vorming van dossiers per school aan. Daarin 
horen bijvoorbeeld de UP aanmelding, het intakeverslag, de deelname aan 
verschillende PBT initiatieven (“haal / breng ratio”), en relevante cijfers. Op die manier 
kan ook het verhaal “achter de cijfers” goed worden getraceerd. 

o	 UP scholen kunnen veel van elkaar leren. Opvallend is de neiging om “zelf het wiel uit 
te vinden”. De voorgenomen themabijeenkomsten zullen voorzien in de behoefte aan 
uitwisseling van kennis en ervaring. Daarnaast achten wij het raadzaam om – gegeven 
de schaarse tijd van de dragende krachten achter de bètavernieuwing op scholen – 
naast het organiseren van op uitwisseling gerichte bijeenkomsten ook voldoende 
aandacht te besteden aan actieve, een-op-een koppeling van scholen met 
verwante plannen door PBT medewerkers (“ga eens met die school praten, daar 
hebben ze iets dergelijks al gedaan”). 

o	 UP scholen verschillen veelal substantieel van elkaar. Wij achten het daarom voor 
actieve stimulering zinvol om per school vast te stellen op welke terreinen ze vooral 
verbetering kunnen boeken. Daarbij kan worden gedacht aan een soort diagnose
instrument met behulp waarvan snel inzichtelijk kan worden gemaakt wat de sterke 
en zwakke punten zijn van een school, welke verbeteringsopties voor handen zijn, en 
bij welke scholen deze opties al zijn toegepast. Daarmee kan het onderlinge leerproces 
tussen scholen een duw in de goede richting worden gegeven. 

 Denk bijvoorbeeld aan inmiddels “gevestigde” studies als technische bestuurskunde en technische 
bedrijfskunde, recent opgezette opleidingen in game design en bedrijfscommunicatie & digitale media. 
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Bijlagen 

1.	 Deelnemende scholen 

2.	 Gehanteerde checklist bij intakegesprekken 

3.	 Gehanteerde vragenlijst voor intakesurvey (enquête) 

4.	 Profielschets Universum scholen 

5.	 Resultaten enquête 

6.	 Succesfactoren in stimuleren in- en uitstroom richting β 
onderwijs 

7.	 Workshopthema’s 
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Bijlage 1 Deelnemende Universum scholen 

Adres Telefoon Volgschool 

Accent College – Groen van Prinsterer 010 4357000 
Rotterdamseweg 55 
3135 PT VLAARDINGEN 

Baudartius College 0575-515041 Schaersvoorde 
Postbus 4018 
7200 BA ZUTPHEN 

Beatrix College 013 5711725 Koning Willem II College 
Ketelhavenstraat 3 
5021 NG  TILBURG 

Bernard Nieuwentijt College – locatie Damstede 020 6352360 Calland Lyceum 
Rode Kruisstraat 83 
1025 KM AMSTERDAM 

Bernardinuscollege 
Akerstraat 95 

045 5740150 

6417 BK HEERLEN 

Bonhoeffer College 0251659119 
Postbus 316 
1900 AH CASTRICUM 

Bouwens van der Boijecollege 077 3068888 
Postbus 7191 
5980 AD PANNINGEN 

Christelijk College de Populier 070 3648808 Calvijn College 
Populierstraat 109 
2565 MK DEN HAAG 

Coornhert Gymnasium 
Jan van Renesseplein 1 

0182 59 95 17 

2805 GT GOUDA 

Dr. Knippenberg College 0492 597585 
Nachtegaallaan 40 
5702 KN HELMOND 

Hofstad Lyceum - havo/vwo 070-3687670 
Colijnplein 9 
2555 HA DEN HAAG 

Hondsrug College 0591-657979 
Postbus 66 
7800 AB EMMEN 

IJsselcollege 
Postbus 683 

010 4514600 Leidsche Rijn College 

2900 AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

Kaj Munk College 023 561 61 98 
Kaj Munkweg 3 
2131 RV HOOFDDORP 

Lorentz Casimir Lyceum 040-290 94 20 
Celebeslaan 20 
5641 AG EINDHOVEN 

Newmancollege 076-5810450 
Vervierstraat 4 
4826 HT BREDA 

Northgo College 
Postbus 429 

071-3681850 

2200 AK NOORDWIJK 

NSG Groenewoud 024-3234455 
V. Cranenborchstraat 7 
6525 BM NIJMEGEN 

OSG De Meergronden 036-5472727 
Postbus 73 
1300 AB ALMERE 
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Over Betuwe College 
Postbus 19 
6680 AA BEMMEL 

Pius X College 
César Franckstraat 4 
7604 JG ALMELO 

Praedinius Gymnasium 
Postbus 278 
9700 AG GRONINGEN 

RKS Marianum 
Postbus 35 
7140 EA GROENLO 

SG De Waerdenborch 
Postbus 49 
7450 AA HOLTEN 

SG Helen Parkhurst 
Bongerdstraat 1 
1326 AA ALMERE 

SG Het Plein Eckartcollege 
Damocleslaan 3 
5631 KC EINDHOVEN 

SG St. Bonifatius College 
Burg. F. Andreaelaan 7 
3582 KA UTRECHT 

SG Ubbo Emmius 
Postbus 137 
9500 AC STADSKANAAL 

Twents Carmel College – Lyceumstraat 
Lyceumstraat 36 
7572 CR Oldenzaal 

Twents Carmel College - De Thij 
Thijlaan 30 
7576 ZB OLDENZAAL 

0481-470555 Hendrik Pierson College 

0546 540808 

050 526 94 89 

0544-477070 

0548378383 

036 5357000 

040-2972222 

030 2512315 

0599 631122 

0541.512066 

0541-516565 

Locatie Winschoten van SG Ubbo 
Emmius 

Twents Carmel College – vestiging De 
Thij 

Twents Carmel College – vestiging 
Lyceumstraat 
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Bijlage 2 Gehanteerde checklist bij intakegesprekken  

Thema’s 

0 Algemeen a. Begeleiding keuzeprocessen 
• In leerjaar 3 
• In de onderbouw 

b. Keuze en begeleiding volgschool 
c. Extra aandacht wiskunde 
d. Jongens / meisjes 
e. Onderscheid Havo / Vwo 
f. Betrokkenheid leerlingen en ouders 

1 Onderwijs-/ didactische 
vernieuwing 

a. Bijv. middels PGO, WPS, Onderzoek / ontwerp 
b. Samenhang tussen (bèta)vakken 

2 Onderwijs anders 
organiseren 

a. HRM beleid (Functiedifferentiatie) 
b. Teamwork (bètateams) 
c. Bijscholing (tijd / gelegenheid) 
d. PR/communicatie-initiatieven gericht op β 

e. Aanpassing schoolgebouw 

3 Vernieuwing exacte 
vakken 

a. Nieuw bètavak 
b. Wis-/schei-/natuurkunde/biologie vernieuwing 

4 Praktijk-/ 
beroepsoriëntatie 

a. Samenwerking bedrijven (o.a. JetNet) 
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g
 

5 (Reg.) netwerken HO / 
VO 

a. Samenwerking onderwijsinstellingen Vo/Ho 
b. Technocentra 
c. Aansluiting primair onderwijs (VTB) 

6 Binnen-/ buitenschools 
leren 

a. Bijv. middels bezoek aan Science centers, 
Open dagen, Practica op school 

7 Afsluitend/ 

Samenvattend 

a. Good practices 
b. Besteding UP impuls 
c. Β / t in instellingsbeleid(splan)? 
d. Thema’s workshops (gebruik maken UP 

netwerk) 
e. Knelpunten 
f. Succesfactoren 
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Bijlage 3 Gehanteerde vragenlijst voor intake survey 

KWANTITATIEVE GEGEVENS INTAKE UNIVERSUM PROGRAMMA

Wilt u zo vriendelijk zijn de groene velden in te vullen.


1 Naam school 

2 Aantal leerlingen:	 Totaal aantal lln 
Havo 
Vwo 

Vul een aantal in. 

3 Aantal docenten (Havo en Vwo) 
Aantal bètadocenten (Havo / Vwo) 
Aantal TOA's 

4 Verhouding tussen ... 

Verdeel 100% over 
praktisch/cursorisch/projectonderwijs 

praktisch / cursorisch / project- onderwijs 
0%
0%
0%

[ totaal ] 
in het algemeen (Havo / Vwo) 
in het bètaonderwijs, onderbouw 
in het bètaonderwijs, bovenbouw 

5 Positie wiskundeonderwijs in de bètaportfolio (5-pts schaal met als uitersten ...): 
.. wiskunde 

.. wiskunde volkomen 
dienend losstaand 

aan andere van andere 
bètavakken bètavakken Kruis het vakje aan dat naar uw 

oordeel de situatie op uw school 
het dichtst benadert. 
(max. 1 vakje) 

6 Tellen alle bètavakken even zwaar mee? 
Onderbouw Bovenbouw 
even zwaar: even zwaar: 
niet even zwaar: niet even zwaar:

Kruis het vakje aan dat naar uw 
oordeel de situatie op uw school 
het dichtst benadert. 
(max. 1 vakje per kolom) 

  Indien niet even zwaar: 
Onderbouw Bovenbouw 
wiskunde 

0% 

wiskunde 
scheikunde scheikunde 
natuurkunde natuurkunde 
biologie biologie 
Techniek ANW 

0% 

Verdeel 100 procent over de 
genoemde bètavakken 

7 Hoe ziet u de samenhang tussen de bètavakken in de Onderbouw, nu en idealiter? 

als één leergebied 
als verschillende leergebieden 
er bestaan geformaliseerde afspraken tussen de vakken 
de samenhang is minimaal 

8 Is er expliciete aandacht voor de nieuwe taak als coach? 

Nu Idealiter Kruis het vakje aan dat naar uw 
oordeel de situatie op uw school het 
dichtst benadert. 
(max. 1 vakje per kolom) 

in het 
uitgebreide geheel 
expliciete geen 
aandacht expliciete 

aandacht 

Indien hieraan expliciete aandacht wordt gegeven, op welke manier, in welke vorm komt dit tot uiting? 

Kruis het vakje aan dat naar uw 
oordeel de situatie op uw school 
het dichtst benadert. 
(max. 1 vakje) 
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9 Hoeveel wordt op uw school aan bijscholing van docenten gedaan: 
wat is het aantal docenten dat per jaar aan (bij-/ na)scholing doet, voor alle (Havo / Vwo) docenten 
wat is het aandeel docenten dat per jaar aan (bij-/ na)scholing doet, voor alle docenten 
wat is het aantal docenten dat per jaar aan (bij-/ na)scholing doet, voor bètadocenten 
wat is het aandeel docenten dat per jaar aan (bij-/ na)scholing doet, voor bètadocenten 

Voer aantal (Havo/Vwo) 
docenten in dat per jaar 
aan bijscholing doet 

Om wat voor soort bijscholing gaat het? 

10 Wat is de PC / leerling ratio? 1 PC op 

11 Hoe zijn de bèta"secties" georganiseerd? 
o afzonderlijke secties 
o (deels) geïntegreerde secties

  Indien deels geïntegreerd … 
geheel geïntegreerd (één bètasectie, "science") 
integratie van natuur- en scheikunde 
integratie van natuur-,  scheikunde en biologie 
anders, namelijk … 

alle leerlingen 
alle Vwo / Havo leerlingen 

namelijk: … 

Voer aantal in. 

Kruis het vakje aan dat naar uw 
oordeel de situatie op uw school 
het dichtst benadert. 
(max. 1 vakje) 

Kruis het vakje aan dat naar uw 
oordeel de situatie op uw school 
het dichtst benadert. 
(max. 1 vakje) 

Welke?

profielwerkstukken hebben betrekking op meer dan 1 bètavak (natuur-, schei-, wiskunde, biologie, techniek)


12 Hoe is het bètaonderwijs in de bovenbouw van uw school georganiseerd? 
niet geïntegreerd, afzonderlijke bètavakken 
aantal (thematische) gebieden met geïntegreerde aandacht voor betreffende (bèta)leerstof 

Kruis voor uw school 
relevante opties aan. 
(meerdere vakjes mogelijk) 

Hoeveel % van alle werkstukken? 
jaarlijks een aantal weken projectonderwijs met (geïntegreerd) bètaonderwerp 

Hoeveel weken? 
per leerjaar werken leerlingen een aantal geïntegreerde bètaopdrachten uit 
anders 

13 Hanteert uw school perioderoosters? nee 
ja 

Wat is de gangbare duur van een lesuur? minuten 

namelijk … 

namelijk: … Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 

Vul aantal minuten in. 

14 In het kader van de oriëntatie van Havo- en Vwo-leerlingen op de bèta gerelateerde praktijk, … 
14a … geef aan of Havo- / Vwo-leerlingen in aanraking komen met (door school georganiseerde) vormen van buitenschools leren. 

(denk aan initiatieven buiten het curriculum zoals deelname aan Olympiades, bezoek buiten de school, bijv. aan musea, 
technocentra, bedrijven, univ’n, hogescholen, gastlessen …) nee 

ja 
Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 

14a.1 Zo ja, hoe vaak komt een Havo- / Vwo-leerling hiermee gemiddeld per jaar in aanraking? keer. 

14a.2 Zo ja, in welke leerjaren vooral? 

14b … geef aan of NT en NG leerlingen deelnemen aan bèta gerelateerde bezoeken aan bedrijven, Nemo, etc.: nee 
nee

 ja 
Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 
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Vul % in. 

nee 
ja 

Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 

14b.1 Zo ja, welk aandeel van het totaal aantal Havo- en Vwo-leerlingen is betrokken bij dit soort bezoeken? 

14c … geef aan of vooraanstaande wetenschappers of 'bèta-VIPs' gastcolleges / -lessen geven aan Havo- en/of Vwo-leerlingen: 

14c.1 Zo ja, hoe vaak gebeurt dit jaarlijks? keer. 

14d Maken Havo- / Vwo-leerlingen van uw school profielwerkstukken in samenwerking met bedrijven/ universiteiten? 
nee 
ja 

Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 

14d.1 Zo ja, welk aandeel van het totaal aantal Havo- / Vwo-leerlingen doet dit? 

15 In het kader van de beroepsoriëntatie van Havo- en Vwo-leerlingen, … 
15a … geef aan of oud-leerlingen / alumni systematisch / jaarlijks worden ingeschakeld bij beroepsoriëntatie: nee 

ja 

Vul % in. 
Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 

15a.1 Zo ja, geef aan hoe en in welke mate. 

15b … geef aan of uw school periodiek een beroepenmarkt organiseert. 

15b.1 Zo ja, zijn daarbij professionals uit de beroepspraktijk aanwezig? 

nee 
ja 

nee 
ja 

Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 

Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 

Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. (max. 
1 vakje) 

15b.2 Zo ja, hoe vaak? 	 incidenteel 
regelmatig 
altijd 

15c Zo ja, worden ouders betrokken bij dit proces? nee 
ja 

15c.1 Zo ja, op welke manier? 

Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 

16 Buitenschools leren door docenten 

nee 
ja 

hebben docenten van uw school in de afgelopen 2 jaar praktijkervaring opgedaan (bijv. docentenstages, bedrijfsbezoek, etc.) 
Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 

Vul % in. Zo ja, welk aandeel van alle docenten heeft die ervaring opgedaan?

En welk aandeel van alle bètadocenten? 


17 Profielscores Havo en Vwo 
Geef aan hoeveel Havo- en Vwo-leerlingen gekozen hebben voor de onderscheiden profielen. 

# lln 
% C&M 
% E&M 
% N&G 
% N&T 

2003 2004 2005 
Havo Vwo Havo Vwo Havo Vwo 

jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes 
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18 Doorstroomcijfers naar Hoger Onderwijsinstellingen 
Geef aan hoeveel Havo- resp. Vwo-geslaagden (al dan niet met NT / NG profiel) 

hebben gekozen voor een HBO resp. WO opleiding in de NT sfeer.  

Havo 2003 2004 2005 
(1) Aantal Havo geslaagden 
(2) Aantal van (1) met NT of NG profiel 
(3) Aantal van (2) dat kiest voor een WO beta/techniek vervolg 
(4) Aantal van (2) dat kiest voor een HBO beta/techniek vervolg 
VWO 2003 2004 2005 
(1) Aantal Vwo geslaagden 
(2) Aantal van (1) met NT of NG profiel 
(3) Aantal van (2) dat kiest voor een WO beta/techniek vervolg 
(4) Aantal van (2) dat kiest voor een HBO beta/techniek vervolg 

19 Contact met / volgen van oudleerlingen 
19a Onderhoudt uw school stelselmatig contact met oudleerlingen? 

nee 
ja 

Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 

19b Hoe wordt dit contact vanuit uw school onderhouden? 

19c Hoe lang na het eindexamen wordt dit contact vanuit uw school onderhouden? 
1 jaar 
2 jaar 
5 jaar 
langer 

Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 

20 Contact met andere onderwijsinstellingen 
Met welke andere onderwijsinstellingen onderhoudt uw school regulier, op vernieuwing in de bètasfeer gericht contact? 

Instelling Aard van het contact (korte typering) 
VO: a. 

b. 
c. 
etc. 

Instelling Aard van het contact (korte typering) 
HO: a. 

b. 
c. 
etc. 

21 Neemt de school al deel aan het project Jet-Net? (www.jet-net.nl) 
nee 
ja 

Zo nee, bestaat hiervoor interesse? nee 
ja 

Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 

Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 

22 Bestaat er reeds een samenwerkingsverband tussen uw school en de vakvernieuwingscommissie? 

Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 

nee 
ja 

Zo nee, bestaat hiervoor interesse? nee 
ja 

Kruis de voor uw school 
relevante optie aan. 

Zo ja, wat is in het kort de inhoud van dit samenwerkingsverband? 
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23 Relatief belang taartpunten U heeft 2 x 100 punten om naar eigen inzicht te 
verdelen onder de zes "taartpunten". Geeft u in de 
eerste kolom aan hoe u de situatie nu ziet en in de 
tweede kolom hoe u de situatie over vijf jaar zou willen 
zien. Voor uitleg over de taartpunten zie het 
inschrijvingsformulier Universum Programma. 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Taartpunt 

Netwerken HO / VO 

Binnen-/buitenschools leren 

Nieuw leren (onderwijs- / 
didactische vernieuwing) 

Onderwijs anders organiseren 

Vernieuwing exacte vakken 

Praktijk-/beroepsorientatie 

Nu % Over 2 jaar % 

0% 0% 
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Bijlage 4 Profielschets Universum scholen 

A. Leerlingen en docenten aantallen 

Minimum Maximum Gemiddelde Respons 

A
an

ta
l 

Leerlingen (totaal) 579 2573 1426 29/29 

HaVO-leerlingen34 
164 960 391 26/29 

Vwo leerlingen35 
110 842 402,46 28/29 

Docenten 25 153 75,92 26/29 

Β-docenten 8 36 20 28/29 

TOA's36 
2 7 3,78 29/29 

B. Verdeling tussen verschillende typen onderwijs 

Type onderwijs 

Praktisch Cursorisch Project-

Min Max Gem Respons Min Max Gem Respons Min Max Gem Respons 

Onderwijs algemeen 0,00% 20,00% 11,29% 24/29 50,00% 94,00% 78,50% 24/29 10,00% 40,00% 10,21% 24/29 

Havo onderwijs 0,00% 50,00% 21,88% 25/29 20,00% 90,00% 67,63% 25/29 0,00% 80,00% 10,76% 25/29 

Vwo onderwijs 0,00% 40,00% 19,69% 26/29 50,00% 95,00% 73,12% 26/29 0,00% 20,00% 7,19% 26/29 

C. PC-ratio 

Min Max Gem Respons 

1 PC op…leerlingen (alle) 4,5 12,4 8,87 27/29 

1 PC op…leerlingen (Havo/Vwo) 4 10,5 7,82 19/29 

34 Scholen zijn in de enquête gevraagd het aantal leerlingen per type onderwijs op te geven. Hierbij is 
geen rekening gehouden met het feit dat sommige scholen met een brugklassysteem werken. In 
sommige gevallen is dit systeem zelfs op de eerste drie leerjaren van toepassing. Een aantal scholen 
heeft in antwoord hierop dan ook aangegeven dat het opgegeven aantal leerlingen betrekking heeft op 
bepaalde klassen (bijvoorbeeld 3, 4 en 5 Havo), omdat de eerste twee klassen vanwege het 
brugklassysteem gemengd zijn. 
35 Zie voetnoot 30. 
36 Technisch Onderwijsassistent 
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Bijlage 5 Succesfactoren in stimuleren in-/uitstroom β-onderwijs 

Tijdens de intakegesprekken is steeds de vraag voorgelegd welke factoren als cruciaal voor 
succesvolle groei in de instroom van bèta techniek leerlingen in het VO worden beschouwd 
dan wel bepalend kunnen zijn voor een hoge instroom van leerlingen in de N-profielen.  

Hieronder een overzicht van de naar voren gebrachte factoren. 

Algemeen 
- Keuzes (durven) maken 

Organisatie


- Consistent instellingsbeleid, continuïteit 

- Goed georganiseerd bèta onderwijs (bijv. voldoende practicumruimten) 

- Leerlingbetrokkenheid bij onderwijsvernieuwing (interactief) 

- Samenwerking met studentmentoren 

- Afschaffen examens “oude stijl”


Bètaonderwijs 
- Leggen van “bètafundament” in klas 1 en 2 
- Vakinhoud in context plaatsen 
- Integreren van actualiteiten in bètaonderwijs (bijv. uitgeven van ANW-

informatiekrantje) 
- Invoering van conceptontwikkeling 
- Activiteiten ontwikkelen die bèta voor leerlingen vanzelfsprekend maakt 

Docenten / staf / management 
- Enthousiaste en vakinhoudelijk sterke docenten, die lesstof op een interessante manier 

over weten te brengen op leerlingen  
- Enthousiaste en vakinhoudelijk sterke TOA’s 
- Actieve rol van decanen bij stimuleren van bètaonderwijs (helpt wanneer een decaan 

zelf bèta opleiding heeft genoten) 
- Personeel dat open staat voor vernieuwing 
- Schoolleiding die docenten ruimte geeft voor vernieuwing (bottom-up principe) 
- Schoolleiding die waardering heeft voor wat wordt gerealiseerd 
- Fungeren als opleidingsschool voor nieuwe docenten: dit brengt vernieuwing met zich 

mee 

Leerlingen 
- Aanboren van interesse bij leerlingen 
- Kind centraal stellen 
- Leerlingen vertrouwen geven in eigen kunnen, ze laten weten dat N-profiel niet alleen 

voor de allerslimsten is, maar voor iedereen goed te doen is 
- Zwakkere leerling positief benaderen en juist stimuleren te kiezen voor bèta onderwijs 
- Leerlingen kennis laten maken met de diverse toepasbaarheid van bèta techniek, ze 

een goede doorkijk geven naar de praktijk 
- Leerlingen een reëel beeld geven van het arbeidsperspectief als voor bèta gerelateerde 

opleiding wordt gekozen 
- Leerlingen de leuke kanten van bèta techniek laten zien 
- Voor leerlingen aantrekkelijk onderwijs bieden 

Communicatie / voorlichting 
- Goede voorlichting aan ouders 
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- Vieren en tonen van je successen (geslaagde projecten, winnen van een prijs) 
- Begrijpelijk communiceren van je ideeën op het gebied van bètaprofilering 
- Vooroordelen die bèta techniek omringen, doorbreken 

Imago school 
- Van oudsher de naam hebben een bèta georiënteerde school te zijn 
- Inspirerende omgeving 
- Imago creëren dat leerlingen die voor een N-profiel kiezen in de meeste gevallen 

ongeschonden de eindstreep halen. 

Interactie school - omgeving 
- Interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven 
- Samenwerking met ho-instellingen 
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Bijlage 6 Workshop thema’s 

Tijdens de intakegesprekken is steeds de vraag gesteld welke onderwerpen in de ogen van 
de vertegenwoordigers van deelnemende UP scholen geschikt zijn als workshopthema voor 
onderlinge uitwisseling van ervaringen en kennis.  

Hieronder een overzicht van de naar voren gebrachte thema’s. 

ALGEMEEN 

Keuzeproces 
•	 Hoe minder briljante leerlingen stimuleren te kiezen voor β-onderwijs (interesse is er 

vaak wel, maar leerlingen hebben vaak angst om te kiezen voor β) 
•	 Verhogen van instroom meisjes in NT-profiel (bijv. door doorbreken van rolpatronen) 
•	 het keuzegedrag van meisjes (hoe krijg je ze van NG naar NT?) 
•	 Jongens/meisjes 

Imago / communicatie / profilering 
•	 de communicatie / profilering rond bèta/techniek 
•	 Hoe kun je “bèta” mooi, leuk naar buiten brengen? “Er valt op het gebied van de 

bètamarketing nog veel te winnen”. 
•	 Creëren van een breder draagvlak voor het bereiken van de bètadoelstellingen (met 

name bij de sectie wiskunde, maar ook verder in het team) 

Evaluatie 
•	 Projectevaluatie 
•	 Procesbeoordeling 
•	 Productbeoordeling (hoe geïntegreerde cijfers weer los te koppelen naar losse vakken) 
•	 Hoe leerlingen betrekken bij lesinhoud 

ONDERWIJS- EN DIDACTISCHE VERNIEUWING 

Didactische vernieuwing 
•	 Ontwikkelen van doorlopende leerlijn, doortrekken van vernieuwingen in onderbouw 

naar bovenbouw / organisatie van het leerproces 
•	 Begeleiding van docenten bij gebruik van nieuwe didactiek 
•	 Leerling-gericht onderwijs aanbieden 
•	 Passend lesmateriaal Havo-onderwijs (specifieke Havo-didactiek) 
•	 activerend leren 
•	 Individuele leerroutes (maatwerk, tempoverschillen tussen leerlingen) 
•	 leerstijlafhankelijk leren 

ONDERWIJS ANDERS ORGANISEREN 

Onderwijs anders organiseren 
• Interne organisatie die onderwijsvernieuwing met zich meebrengt 

• organisatie / structuur van het onderwijsoverleg (kernteams / sectie- / bètaoverleg) 

•	 Bijbenen van de ontwikkelingen op het gebied van ICT 

o	 Hoe ICT te integreren in onderwijs 
o	 Wordt er uit gehaald wat er in zit 

•	 Invoering perioderooster 
•	 PGO 
•	 Oprichting van science klas/stroom 
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•	 Info sharing binnen eigen organisatie 

Rol docenten 
•	 de veranderende rol van de docent (hoe bewaar je het goede, en neem je het nieuwe 

dat de moeite waard is, over). 
•	 Organisatie van intervisie (en andere HRM-gerelateerde thema’s) 

Examinering 
•	 alternatieve vormen van examen doen (bijv. profielwerkstukken als bid book) 

Faciliteiten 
•	 de beschikbaarheid van voor bètaonderricht geschikte ruimtes en faciliteiten (zoals 

science lab of bètaplein) 
•	 Inrichting lokalen 

VERNIEUWING EXACTE VAKKEN 

Geïntegreerd bètaonderwijs 
•	 leergebieden in de onderbouw 
•	 de rol van wiskunde (integratie van wiskunde in vakoverstijgende projecten) 
•	 Projectonderwijs schoolbreed invoeren (verschil grote vs kleine school) 
•	 Integreren van extra activiteiten in bovenbouw curriculum 
•	 Integratie natuurkunde en techniek 
•	 Nieuw bèta vak (o.a. inhoudelijke ontwikkeling van het nieuwe bètavak in de 2e fase) 
•	 Samen ontwikkelen van activiteiten verspreid over meerdere leerjaren 
•	 Concept/context (vnl. in relatie tot scheikunde) 
•	 Vakintegratie 

PRAKTIJK- EN BEROEPSORIËNTATIE 

Praktijk- en beroepsoriëntatie 
•	 Praktijk- en beroepsoriëntatie in het 3e leerjaar 
•	 Organisatie van β-gerelateerde activiteiten, zoals een science kamp 
•	 Hoe de kwaliteit van de doorstroming naar het HO (en vooral het bètaonderwijs) 

voldoende waarborgen, zodat een discrepantie voorkomen kan worden tussen de 
uitstroomkwaliteit van het VO en de instroomeisen van het HO. 

Interactie school - omgeving 
•	 Contacten leggen en structureel samenwerken met bedrijven  

(REGIONALE) NETWERKEN HO/ VO 

Overdracht van vernieuwing naar andere scholen 
•	 Overdraagbaarheid van lesmateriaal 
•	 Uitwisselen van good practices met andere bèta georiënteerde scholen 
•	 Samenwerking Havo/Vwo en Vmbo 

Interactie school - omgeving 
•	 Contacten leggen en structureel samenwerken met andere onderwijsinstellingen  
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