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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het tekort aan bètastudenten en technici in ons land is een bron van aanhoudende zorg in 

beleidskringen. Bevordering van het studeren van bèta en techniek heeft daarom een hoge 

prioriteit, getuige het Deltaplan Bèta en techniek. Dit plan houdt in dat geld wordt 

uitgetrokken voor het aantrekkelijker maken van bètaonderwijs. Daarnaast beoogt het plan 

een grotere instroom van getalenteerde mensen in het onderzoeksbestel. “Het 

onderzoeksbestel zelf moet er door goede begeleiding voor zorgen dat zij worden gevormd 

tot goede onderzoekers en dat de besten van hen dankzij aantrekkelijke carrièreperspec

tieven in het Nederlandse onderzoek blijven werken. Dat geldt in het bijzonder voor bèta’s 

en technici.”1 Het Deltaplan Bèta Techniek mikt op een vergroting van de uitstroom van 

het hoger technisch onderwijs en de hogere bètaopleidingen met 15% in 2010 (ten 

opzichte van 2000). Voor de realisatie van deze ambities is in 2004 het Platform bèta 

techniek opgericht. 

Het totale programma van het Platforum wordt in 2006 middels een midterm review 

geëvalueerd. De centrale vraag is of de verschillende programma’s bijdragen aan de 

realisatie van de doelstellingen van het Deltaplan. In de context van de midterm review 

wordt ook een quick scan uitgevoerd, gericht op het vaststellen van raakvlakken tussen het 

Universum Programma en JetNet, het Jongeren en Techniek Netwerk. Hierbij ligt de focus 

op die UP scholen die ook actief zijn in JetNet. 

In dit rapport vindt u een verslag van onze bevindingen. Voordat wordt ingegaan op de 

onderzochte onderdelen, wordt kort stil gestaan bij de gehanteerde onderzoeksaanpak en 

de verdere opbouw van het rapport. 

1.2 Onderzoeksaanpak 

De quick scan heeft een kwantitatieve en kwalitatieve component. Voor de kwantitatieve 

analyse is gebruik gemaakt van een online vragenlijst (NetQ) waarin JetNetscholen is 

gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot JetNet activiteiten. In de vragenlijst 

zijn respondenten gevraagd naar activiteiten op het gebied van praktijk en beroepsoriën

tatie en de activiteiten ter voorbereiding van de profielkeuze. Hierbij konden ook de 

activiteiten los van JetNet genoemd worden. Vervolgens zijn vragen gesteld over de 

inbedding van de JetNet activiteiten binnen het curriculum en binnen de schoolorganisatie. 

Daarnaast is ook een kwantitatieve analyse gemaakt van beschikbare data over (de 

ontwikkeling in) profielscores en doorstroomcijfers van Havo en Vwoleerlingen. 

Voor de kwalitatieve analyse is gebruik gemaakt van al beschikbare informatie. Er is 

gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen UPscholen die in JetNet participeren 

en UPscholen waarvoor dat niet geldt. 

Deze kwantitatieve en kwalitatieve analyse zijn aan elkaar gekoppeld, zodat vast kan 

1 Ministerie van OCW (2003) Wetenschapsbudget 2004. Focus op excellentie en meer waarde. Den 

Haag: Ministerie van OCW 
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worden gesteld hoe de uitkomsten van de kwalitatieve analyse gerelateerd zijn aan de 

kwantitatieve ontwikkeling – de “performance” – van UPJetNetscholen. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de kwantitatieve gegevens uit de webenquête besproken. Het gaat 

daarbij vooral om activiteiten, inbedding, knelpunten en wensen met betrekking op het Jet

Net programma. Hoofdstuk 3 geeft een kwantitatieve scan van de UP scholen op basis van 

beschikbare data. In hoofdstuk 4 wordt een kwalitatief beeld geschetst van de samenwer

king tussen bedrijven en scholen aan de hand van intake en auditgesprekken. Tenslotte 

worden in hoofdstuk 5 de conclusies gerecapituleerd. 
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2	 Resultaten van de webenquête 

onder JetNetscholen 

2.1	 Inleiding 

Met het oog op een kwantitatieve analyse is allereerst een webenquête uitgezet onder alle 

– ca 125 –JetNetscholen. De doelstelling van de webenquête is tweeledig: enerzijds 

wordt de stand van zaken met betrekking tot JetNetactiviteiten op schoolniveau en 

geaggregeerd niveau bekeken. Anderzijds worden wensen en het toekomstperspectief 

belicht: op welke wijze kunnen JetNetactiviteiten verder ontwikkeld worden om aan te 

sluiten bij de huidige behoeften op partnerscholen? 

Binnen de onderzoeksperiode (18 september tot 18 oktober 2006) hebben 100 JetNet

scholen de vragenlijst ingevuld. De algemene analyse op geaggregeerd niveau, die 

gepresenteerd wordt in de quick scan is op dit aantal scholen gebaseerd. 

Een interessant uitgangspunt voor de analyse is de start van de school binnen het JetNet

programma. Met andere woorden, wanneer is een specifieke VO school binnen de kaders 

van JetNet gaan samenwerken met een partnerbedrijf? De spreiding in de start van het 

JetNet programma kan bij de analyse als determinant gebruikt worden: zie we verschillen, 

bijvoorbeeld in de activiteiten en wensen, tussen de verschillende groepen. Er is gekozen 

voor de categorieën in Figuur 1. 

Figuur 1. Spreiding van scholen naar startperiode 

Start Jet-Net 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 

Voor november 2003 Tussen november 2003 - juni 2004 

Tussen juni 2004 - juni 2005 Tussen juni 2005 - juni 2006 

Na juni 2006 

Hierna komen de resultaten van de webenquête aan de orde:


 JetNetactiviteiten in de onderbouw, derde leerjaar en bovenbouw (2.2);


 Inbedding van JetNet in het bètacurriculum en in het loopbaan en beroepsoriën


tatieproces (2.3);


 Betrokkenheid van en stimulering door de schoolleiding (2.4);
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 Verankering van JetNet in het instellingsbeleid (2.5); 

 Knelpunten (2.6), en 

 Wensen (2.7). 

2.2 Activiteiten 

Wat betreft de activiteiten is in de vragenlijst onderscheid gemaakt tussen onderbouwacti

viteiten op het gebied van praktijk en beroepsoriëntatie, 3e klas activiteiten ter 

voorbereiding op profielkeuze en bovenbouwactiviteiten op het gebied van praktijk en 

beroepsoriëntatie. Expliciet is gevraagd naar het totale spectrum van activiteiten, dus niet 

slechts naar activiteiten binnen het kader van JetNet. 

2.2.1 Activiteiten in de onderbouw 

Van de 100 scholen geven er 74 aan onderbouwactiviteiten te organiseren, of daar aan 

deel te nemen, op het gebied van onderbouwvoorlichting. 40% van die scholen noemt 

overigens slechts één activiteit. Tabel 1 geeft een overzicht van de geclusterde activiteiten 

(bijvoorbeeld: gastles, workshop, open dag, etc.), per klas weergegeven. 

Tabel 1. Activiteiten in de onderbouw 

Klas 
Aantal 
acti viteiten Soorten activiteiten Partner Onderwijstype 

Aantal leerlingen 
(gem.) 

Overwegend Geen, HO, Jet-Net Overwegend 67 
1 (brugklas) ca 25 excursies/bezoeken bedrijf Havo/Vwo (min = 8, max = 275) 

Workshops, Geen, Space 
gastlessen, centre, Jet-Net 44 

1 en 2 ca 5 excursies/bezoeken bedrijf Vwo (min = 25, max = 60) 

2 ca 40 

Gastles (met 
theorie), workshops, 
wedstrijden, 
excursies/bezoeken 

Geen, HO, Jet-Net 
bedrijf 

Overwegend 
Havo/Vwo 

127 
(min = 22, max = 300) 

Excursie, project, Techno Talent, Overwegend 147 
2 en 3 ca 5 gastles EPO, velen Havo/Vwo (min = 6, max = 350) 

Workshops, gastles 
(met theorie), 
lessenreeks, 

3 ca 95 

stage(week), 
projecten, 
excursies/bezoeken 

HO, Jet-Net bedrijf, 
andere bedrijven 
(regionaal/MKB) 

Vmbo, 
Havo/Vwo 

113 
(min = 10, max = 300) 

De gehele 
onderbouw 1 Project Jet-Net bedrijf Havo/Vwo 12 
De gehele 
leerlijn (incl. Overwegend Overwegend 445 
onderbouw) ca 5 gastlessen HO Havo/Vwo (min = 35, max = 900) 

Opvallend is dat, hoewel er sprake is van een zekere spreiding, activiteiten overwegend 

voor klas 3 worden georganiseerd. Klas 1 en 2 blijven enigszins achter. Dat geldt ook voor 

leergang overstijgende activiteiten. Er zijn bij de scholen circa 15 activiteiten georgani

seerd voor een combinatie van klassen (1 en 2; 2 en 3; gehele leerlijn) op een totaal van 

circa 175 activiteiten. De JetNetscholen die tevens deelnemen aan het Universum 

programma hebben relatief meer oog voor het belang van onderbouwactiviteiten: slechts 

twee JetNet–UPscholen hebben aangegeven geen specifieke voorlichting voor de 
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onderbouw te hebben. De spreiding van de activiteitensoorten is niet afhankelijk van het 

JetNet startmoment. Dat wil zeggen dat scholen die voor juni 2004 officieel samenwerken 

met een JetNet bedrijf geen ander patroon laten zien dan scholen na juni 2004. 

2.2.2 Activiteiten in leerjaar 3 

In 2.2.1 blijkt dat het gros van de scholen 3e klas activiteiten organiseert. Waar de 

voorgaande vraag gericht is op praktijk en beroepsoriëntatie in algemene zin, is 

vervolgens gevraagd naar activiteiten die specifiek in het teken staan van de profielkeuze. 

Immers, klas 3 is een belangrijk keuzetraject: het profiel of de stroom2 bepaalt in grote 

mate de doorstroommogelijkheden naar het hoger onderwijs. 

Van de respondenten geeft 79% aan dat er 3e klas activiteiten worden georganiseerd in het 

kader van de profielkeuze. 44 van die scholen noemt overigens slechts één activiteit. Tabel 

2 geeft een geclusterd beeld van de spreiding van activiteiten en het aantal betrokken 

leerlingen. 

Tabel 2. Activiteiten in leerjaar 3 

Soorten activiteiten 
Aantal 
acti viteiten Partner Onderwijstype 

Aantal leerlingen 
(gem.) 

Career day 1 Jet-Net Havo/Vwo 50 

Decaan/LOB/voorlichting 
intern ca 25 Overwegend geen Havo/Vwo 

169 
(min = 25, max = 300) 

Excursie ca 20 

Jet-Net bedrijf, andere 
bedrijven 
(regionaal/MKB), HO Havo/Vwo 

103 
(min = 18, max = 200) 

Extra programma ca 5 Extern bureau, VHTO Havo/Vwo 
136 
(min = 36, max = 300) 

Gastles ca 50 

Jet-Net bedrijf, andere 
bedrijven 
(regionaal/MKB), HO Havo/Vwo 

142 
(min = 25, max = 330) 

Markt ca 10 
Geen, oudernetwerk, 
HO Havo/Vwo 

212 
(min = 112, max = 300) 

Practicum/workshop ca 40 Jet-Net bedrijf, HO Havo/Vwo 
118 
(min = 18, max = 300) 

Stage ca 5 Bedrijven Havo/Vwo 
170 
(min = 80, max = 250) 

Uit Tabel 2 blijkt dat vooral gastlessen en workshops, dan wel practica, veel gebruikt 

worden voor 3e klas voorlichting. Onder de noemer ‘Decaan/LOB/voorlichting intern’ vallen 

alle activiteiten die direct gekoppeld zijn aan Loopbaan en Beroepsoriëntatie (LOB) uren en 

voorlichting door het decanaat zelf. Hierbij kan gedacht worden aan groepsvoorlichting, 

maar ook aan individuele 10minuten gesprekken. Met ‘markt’ wordt een kraammodel 

bedoeld, waarbij leerlingen informatie kunnen krijgen over studies en beroepen. Tenslotte 

is een aantal extra programma’s genoemd, waaronder VHTO. Een interessante noemer is 

2 Op sommige scholen wordt bewust voor ‘streaming’ gekozen. Er vindt in klas 3 dan nog geen keuze 

plaats voor een specifiek profiel, maar een stroom: Maatschappij (M) of Natuur (N). In klas 4 kunnen 

leerlingen zodoende kennis maken met de curricula om vervolgens een gegronde profielkeuze te 

maken. 
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overigens ‘stage’: 3e klassers krijgen zo een week de tijd om mee te lopen in een bepaald 

beroep dat gerelateerd is aan het voorkeursprofiel. Aldus kunnen leerlingen deze ervaring 

meenemen bij de definitieve keuze: is het beeld van de praktijk, gerelateerd aan een 

profiel, consistent met mijn verwachtingen en wensen? 

2.2.3 Activiteiten in de bovenbouw 

Uit de data van de webenquête blijkt dat het zwaartepunt van praktijk en beroepsoriënta

tie bij de bovenbouw ligt: in de voorgaande paragrafen was sprake van 74% (onderbouw) 

resp. 79% (3e klas) actieve scholen. Op het gebied van bovenbouwvoorlichting is dat 84%. 

Tabel 3 nuanceert dit beeld door de spreiding van activiteiten per bovenbouw jaargang 

weer te geven: klas 4 (Havo/Vwo), klas 5 (Havo/Vwo) en klas 6 (Vwo). 

Tabel 3. Activiteiten in de bovenbouw 

Klas 
Aantal 
acti viteiten Soorten activiteiten Partner Onderwijstype 

Aantal leerlingen 
(gem.) 

project(week), 
workshop, gastles, 
excursie/bezoek/open 

Jet-Net bedrijf, Jet-
Net, andere 
bedrijven 

4 ca 50 
dag, Career day, 
congres 

(regionaal/MKB), 
HO Havo/Vwo 

65 
(min = 5, max = 250) 

project(week), 
workshop, gastles, 
excursie/bezoek/open 
dag, Career day, 

Jet-Net bedrijf, Jet-
Net, andere 
bedrijven 
(regionaal/MKB), 89 

4 en 5 ca 25 bètakamp HO Havo/Vwo (min = 12, max = 250) 

5 ca 100 

project(week), 
workshop, gastles, 
excursie/bezoek/open 
dag, Career day, stage, 
profielwerkstuk 
begeleiding 

Jet-Net bedrijf, Jet-
Net, andere 
bedrijven 
(regionaal/MKB), 
HO Havo/Vwo 

30 
(min = 4, max = 120) 

profielwerkstuk 
begeleiding, workshops, Jet-Net bedrijf, HO, Overwegend 47 

5 en 6 ca 15 excursie oudernetwerk Vwo (min = 4, max = 120) 

profielwerkstuk 
begeleiding, workshops, 25 

6 ca 25 excursie, Career day Jet-Net bedrijf, HO Vwo (min = 4, max = 112) 

De gehele 
bovenbouw ca 15 

voorlichting(savond: ook 
voor ouders!), 
excursies, stage, 
gastles, workshops, 
Career day 

Geen, 
oudernetwerk, Jet-
Net bedrijf, HO Havo/Vwo 

177 
(min = 20, max = 400) 

De bovenbouwactiviteiten vinden vooral plaats in klas 5, hoewel alle bovenbouwklassen 

goed zijn voorzien op het gebied van LOB activiteiten. Uit Tabel 3 blijkt dat voor de 

bovenbouw in verhouding tot het totaal aantal activiteiten, meer leergangoverstijgende 

activiteiten worden georganiseerd dan voor de onderbouw (55 leergangoverstijgende 

activiteiten op een totaal van 230). Bovendien is de spreiding van soort activiteiten groot: 

van een excursie (relatief grote groepen) tot profielwerkstuk begeleiding (kleine groepen, 
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soms zelfs individueel). Opvallend is ook dat de gemiddelde groepsgrootte door de 

leerjaren heen afneemt. Daaruit blijkt dat voorlichtingsactiviteiten steeds specifieker 

worden en bedrijven investeren in kleinere, maar gespecialiseerde, leerlingen. Wederom 

geldt dat er geen duidelijk zichtbare verschillen zijn tussen scholen die in een vroeg en laat 

stadium begonnen zijn. 

2.3 Inbedding 

Inbedding van JetNetactiviteiten is van elementair belang: enerzijds zorgt dit voor een 

algemene ontwikkeling van bètaonderwijs door middel van een verankerde externe 

oriëntatie, anderzijds nuanceert het de vakinhoudelijke perceptie van leerlingen: wat kan 

ik hier ‘later’ (lees: in praktijk en beroep) mee? 

In de wenenquête is specifiek gevraagd naar inbedding in het curriculum van bètavakken 

en in het loopbaan en beroepsoriëntatieproces. Figuur 2 laat de spreiding in de 

beantwoording zien. 

Figuur 2. Inbedding van JetNet3 

Inbedding 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Inbedding in curriculum 

Inbedding in LOB 

nee nauwelijks neutraal in zekere zin ja 

De inbedding van JetNet wordt op beide aspecten hoog geschaald: volgens ongeveer 65% 

van de respondenten geldt dat voor zowel LOB als bètacurricula JetNet tenminste “in 

zekere zin” is ingebed.4 

2.4 Betrokkenheid en faciliteren (door de directie) 

Als we de lijn van inbedding doortrekken, komt het draagvlak aspect aan de orde: heeft 

JetNet als activiteitenkader een plek binnen de schoolorganisatie gekregen? Om deze 

vraag te beantwoorden is ten eerste gekeken naar betrokkenheid van de schoolleiding bij 

JetNet en naar de diverse manieren om JetNet, vanuit het bestuur, te stimuleren. 

3 Gekozen is voor een gesloten vraag met een 5punts Likert schaal: geen inbedding, nauwelijks 

inbedding, neutraal, in zekere zin inbedding, wel inbedding. 

4 Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat een directe vorm van vraagstelling, in plaats van 

indirecte stellingen, eerder leidt tot conformisme en sociaal wenselijk antwoorden. 
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75% van de scholen blijkt een JetNetcontract op directieniveau te hebben ondertekend 

met het partnerbedrijf. Bij sommige bedrijven, zoals Océ Technologies, Schiphol en Shell 

geven alle scholen aan een contract ondertekend te hebben. Echter, een bedrijvenpatroon 

is in brede context niet te herkennen. 

Door te kijken naar beschikbare taakuren kan in kaart gebracht worden hoeveel uren er 

letterlijk vrijgemaakt worden voor extracurriculaire activiteiten zoals JetNet. Tabel 4 geeft 

aan dat de spreiding erg groot is: relatief veel scholen geven aan dat er geen taakuren 

beschikbaar zijn voor JetNetactiviteiten c.q. de coördinatie daarvan, terwijl andere 

scholen maar liefst 200 uren opgeven. Opvallend is het hoge gemiddelde van UPscholen 

(tranche 1 en 2). Een verklaring hiervoor is dat de UPmiddelen onder andere ingezet 

worden voor personele zaken (coördinatoren, bètacommissies etc.).5 

Tabel 4. Gemiddeld aantal taakuren per jaar in JetNet en in Universumscholen, naar moment 

toetredingsperiode (voor resp. na juni 2004) 

Taakuren op jaarbasis Spreiding 
Algemeen 27 0 - 200 

UP 50 0 - 200 

Voor juni 2004 24 0 - 150 
Na juni 2004 30 0 - 200 

Goed denkbaar is dat de directie op een andere wijze dan via contractondertekening en het 

beschikbaar stellen van taakuren, aan de verankering van JetNet werkt. Om die reden is 

gevraagd naar de volgende aspecten: 

 Specifieke scholing van decanen; 

 Specifieke scholing vakdocenten ten behoeve van beroepsvoorlichting; 

 Stimulering/oprichting van bètacommissies; 

 Stimulering van docentenparticipatie middels een HRMplan; 

 Tegemoetkoming in gerelateerde kosten (zoals vervoerskosten); 

 Roostertechnische facilitatie; 

 Investering in nieuw dan wel verbouw t.b.v. bètaonderwijs, en 

 Overige faciliteiten. 

Uit Figuur 3 blijkt dat de schooldirectie aan de verankering van JetNet, naast de eerder 

genoemde vormen, hoofdzakelijk werkt middels kostenvergoeding, roostertechnische 

zaken en nieuwbouw dan wel verbouw van de bètaomgeving. Scholing voor vakdocenten 

en decanen blijft bijzonder achter. Bij de overige initiatieven (optie ‘overig’: open keuze) 

van de directie worden onder andere genoemd: het uitnodigen van sprekers uit het eigen 

netwerk, het stimuleren van een vaardigheidslijn, gebruik maken van andere bèta 

netwerken en een specifieke bètaprofilering. 

Een klein deel van de respons op deze vraag is overigens niet bruikbaar voor de berekening, 

aangezien de respondent geen idee heeft hoeveel taakuren beschikbaar zijn. Ook antwoorden met de 

strekking als ‘zit in takenpakket onderwijscoördinator’ zijn niet meegenomen. 

Dialogic innovatie & interactie 11 

5 



Figuur 3. Verankering 

Verankering (in %) 
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HRM plan 
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2.5 Verankering van JetNet in het instellingsbeleid 

JetNet is, zo blijkt uit 2.4, in de meeste JetNetscholen schoolbreed verankerd. Maar hoe 

zit het met het JetNet draagvlak binnen de bètasecties? Welke secties zetten zich actief in 

voor dergelijke activiteiten en om hoeveel docenten gaat het feitelijk? 

Gemiddeld zijn per school zes docenten betrokken bij JetNetactiviteiten. Echter, net als 

bij de beschikbare taakuren, is de spreiding groot: van één betrokken docent tot een heel 

team van 25 docenten. Figuur 4 visualiseert de spreiding. Hieruit is op te maken dat bij 

ruim 60% van de scholen maximaal vijf docenten bij JetNet betrokken zijn. Vier scholen 

geven aan dat slechts één docent betrokken is. 

Figuur 4. Aantal bij JetNet betrokken docenten, per school 

Frequentie aantal betrokken bètadocenten 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Aantal 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 16 20 21 22 25 
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Een logische vervolgvraag is welke docenten betrokken zijn bij JetNet. Zoals verwacht zijn 

dit hoofdzakelijk scheikunde en natuurkunde docenten (zie Figuur 5). 

Figuur 5. Bij JetNet betrokken (bèta)secties 

Betrokken secties (%) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Scheikunde 

Natuurkunde 

Biologie 

Wiskunde 

ANW 

Techniek 

Aardrijkskunde 

Overig 

Betrokken secties (%) 

Uit Figuur 5 blijkt dat ook docenten binnen de vakgroepen biologie en wiskunde hun 

steentje bijdragen. Aardrijkskunde is een aangrenzend vak dat officieel niet bij de 

bètagroep hoort. Om die reden is een mindere mate van betrokkenheid te verklaren. 

Niettemin zijn er diverse activiteiten die voor aardrijkskunde, al dan niet als snijvlak, 

interessant zouden kunnen zijn. 

2.6 Knelpunten 

Bij JetNetsamenwerking tussen scholen en bedrijven kunnen een aantal knelpunten, al 

dan niet organisatorisch van aard, ontstaan. Allereerst is in de online vragenlijst voor een 

zestal potentiële knelpunten gevraagd in hoeverre deze zich manifesteren (niet, 

nauwelijks, neutraal, in zekere zin of wel). De volgende aspecten zijn opgenomen in de 

vraagstelling: draagvlak op school (docenten en directie), bedrijfscontacten, afstemming 

van de activiteit met de inhoud van het curriculum, inbedding in het reguliere onderwijs

programma (tijd), groepsgrootte, en complexiteit van de activiteit/stof voor leerlingen 

(Figuur 6). 

De respondenten geven overwegend aan dat inbedding in het programma in termen van 

beschikbare tijd, afstemming met het curriculum en groepsgroottes als knelpunt ervaren 

worden. Ruim 40% van de respondenten ervaren deze drie aspecten tenminste in zekere 

zin als knelpunt. Afstemming met het curriculum refereert aan de eerder gestelde 

inbeddingvraag (2.3). Daar bleek dat respondenten van oordeel zijn dat JetNet goed 

ingebed is in het curriculum, terwijl het nu toch als knelpunt wordt genoemd. Bedrijfscon

tacten en draagvlak op school, aspecten die gerelateerd zijn aan betrokkenheid, worden 

niet of nauwelijks als knelpunt gezien. 
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Figuur 6. Knelpunten 

Knelpunten 
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Complexiteit van de stof 
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Inbedding in programma (tijd) 

Afstemming met curriculum 

Bedrijfscontacten 

Draagvlak op school 

nee nauwelijks neutraal in zekere zin ja 

2.7 Wensen 

Welke wensen koesteren de JetNetscholen met betrekking tot JetNetparticipatie in de 

toekomst? Deze vraag is ter afsluiting voorgelegd aan de respondenten. Tabel 5 geeft de 

aangegeven wensen geclusterd weer. 

Tabel 5. Wensen van JetNet scholen 

Wensen/initiatieven Aantal 

Onderbouw/doorlopende leerlijn 16 

Meer bedrijfscontacten (Jet-Net of geen Jet-Net, bijv. MKB) 10 

Meer secties/vakken 9 

Meer praktijkgericht/opdrachten i.p.v. voorlichting 

Financiële middelen/subsidie 

8 

Inbedding/integratie van Jet-Net in curricula 7 

Betere communicatie/ intensivering samenwerking 

Regionale spreiding 6 

Meer leerlingen gebruik laten maken van de contacten 

Taakuren 

Intensieve profielwerkstukbegeleiding 

Betrokkenheid van Jet-Net bedrijf bij moduleontwikkeling 

Jet-Net Career Day op locatie (in het Noorden) 

Materiële voorzieningen 

5 

4 
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Stagemogelijkheden 3 

Betrekken van HO bij de samenwerking 2 

Wederzijdse uitwisseling van personeel 1 

Uit Tabel 5 blijkt opvallend veel JetNetscholen het betrekken van onderbouwklassen (ook 

klas 3 ter voorbereiding op de profielkeuze) noemen als toekomstwens. In dezelfde lijn 

liggen wensen over het incorporeren van een doorlopende leerlijn. Een tiental responden

ten noemt een JetNetpartner als belemmerend: zij geven de voorkeur aan een mix van 

contacten om zodoende een spreiding van activiteiten te verkrijgen. Dat bevordert tevens 

de betrokkenheid van andere secties. 
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3	 De bètaprestaties van JetNet

scholen 

3.1	 Inleiding 

Naast de resultaten van de webenquête (zie 2) en de kwalitatieve analyse op basis van de 

audit en intakeverslagen (zie 4) proberen we het raakvlak tussen JetNet en het 

Universum Programma cijfermatig te benaderen door middel van data van de Onderwijsin

spectie. Een dergelijke exercitie voor UP scholen is al uitgevoerd ten behoeve van de UP1 

auditrapportage (Auditcommissie, 2006). In dat verslag ligt de nadruk hoofdzakelijk op een 

tweetal indicatoren: profielscores (3.2) en doorstroomcijfers (3.3). Een profielscore geeft 

het aantal leerlingen aan dat voor een Nprofiel kiest ten opzichte van het totaal aantal 

leerlingen. Het aantal leerlingen met een Nprofiel dat naar bètatechnische opleidingen 

(HBO/Universiteit) doorstroomt ten opzichte van alle leerlingen met een Nprofiel is 

vervolgens de doorstroomquote. Uitgaande van deze indicatoren kan de vraag worden 

gesteld: 

 hoe zien de profielscores en doorstroomcijfers van JetNet – UP scholen uit? 

 Is hier door de jaren heen een ontwikkeling in te zien? En, 

 zijn er verschillen tussen scholen die al dan niet aan JetNet deelnemen of tussen 

de drie tranches van het Universum Programma? 

De kwantitatieve analyse is gebaseerd op output van de database met profielscores en 

doorstroomcijfers die Dialogic heeft geconstrueerd, op basis van inspectiegegevens. 

3.2	 Profielscores 

Inzicht in de profielscores wordt op diverse manieren gegeven: op geaggregeerd niveau 

per meetjaar (2003, 2004, 2005) en per onderwijstype (Havo, Vwo). Daarnaast wordt het 

onderscheid gemaakt tussen de twee lopende UP tranches en al dan niet deelname aan 

JetNet. Aldus kan ook het raakvlak tussen JetNet en UP worden nagegaan: hoe doen 

scholen het die zowel deelnemen aan JetNet als aan één van de UP tranches? Tenslotte 

worden de profielscores per JetNet – UP school gepresenteerd. 

Tabel 6 geeft op geaggregeerd niveau de profielscores van Havoleerlingen in de periode 

200305, voor alle VOscholen (“Algemeen”), voor UP1 en UP2scholen evenals VO

scholen die niet aan Universum meedoen, voor VOscholen die al dan niet deelnemen aan 

JetNet, en voor UPJetNetscholen. 
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Tabel 6. Profielscores Havo (geaggregeerd), 200305, in %. 

PROFIEL  HAVO 2003 2004 2005 

Algemeen 25,45% 25,04% 25,72% 

 UP 

Geen deelname 25,12% 25,01% 25,49% 

UP1 30,18% 26,80% 27,50% 

UP2 25,89% 23,73% 27,44% 

 JetNet 

Geen deelname 25,19% 24,67% 25,72% 

JetNet 26,20% 26,12% 25,71% 

 Interactie UP  JetNet 

UP  JetNet 28,14% 25,24% 27,13% 

De groene cellen in Tabel 6 geven aan welke groep scholen per meetjaar de beste 

profielscores hebben, terwijl een afname in profielscores ten opzichte van het voorgaande 

jaar in rood wordt weergegeven. Opmerkelijk is dat de UP1scholen in alle weergegeven 

jaren de hoogste profielscores voor Havoleerlingen laten zien, in 2003 zelfs bijna 5% 

hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit is overigens niet verwonderlijk, aangezien de 

scholen in de eerste tranche onder andere zijn geselecteerd op de profielcijfers. De 

“interactiegroep” – de JetNet – UPscholen – scoort in alle jaren bovengemiddeld. 

Daarnaast valt op dat 2004 een slecht jaar is waar het gaat om profielscores van Havisten: 

alle groepen laten een afname ten opzichte van 2003 zien. 

Tabel 7 laat (analoog aan Tabel 6) de profielscores voor Vwoleerlingen zien. 

Tabel 7. Profielscores Vwo (geaggregeerd), 200305, in %. 

PROFIEL  VWO 2003 2004 2005 

Algemeen 42,11% 42,04% 40,92% 

 UP 

Geen deelname 41,79% 41,53% 40,88% 

UP1 48,32% 47,89% 42,90% 

UP2 40,59% 43,61% 39,63% 

 JetNet 

Geen deelname 41,85% 41,52% 40,78% 

JetNet 42,87% 43,55% 41,34% 

 Interactie UP  JetNet 

UP  JetNet 43,26% 45,43% 39,21% 

De profielscores van Vwo’ers liggen steeds op een significant hoger niveau dan die van de 

Havoleerlingen. De groep leerlingen die voor een Nprofiel kiest, is in die zin relatief veel 

groter dan het geval is op de Havo. Wellicht hangt dit samen met de duidelijke profilering 

van technische universiteiten en de aantrekkelijke opleiding geneeskunde voor Vwo’ers die 

voor het NGprofiel hebben gekozen. Niettemin blijkt 2005, in tegenstelling tot 2004 bij de 

Havisten, een minder goed jaar. Ook op het Vwo scoort de UP1selectie erg goed: in 2003 

ruim 6% boven het landelijke gemiddelde. Om het geaggregeerde beeld van Tabel 6 en 

Tabel 7 enigszins te nuanceren zijn Tabel 14 (Havo) en 

Tabel 9 (Vwo) toegevoegd. Daarin zijn de profielscores van de JetNet – UP scholen 
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weergegeven op het niveau van de afzonderlijke school. 

Tabel 8.	 Profielscores van Havoleerlingen aan JetNet  UPscholen, op schoolniveau, 200305, met 

JetNetpartnerbedrijf. 

PROFIEL  Havo (JetNet  UP) tranche 2003 2004 2005 partnerbedrijf 

Martinus College 2 44,4% 40,0% 29,6% Koninklijke Marine 

Pius XCollege 2 39,8% 25,0% 29,5% Philips 

St. Maartenscollege 2 37,2% 23,7% 21,9% DSM 

Over Betuwe College 1 35,5% 30,0% 23,4% Akzo Nobel 

Bouwens van der Boije College 1 35,4% 28,2% 30,7% Océ Technologies 

Thorbecke Scholengemeenschap 2 34,0% 22,5% 39,9% DSM 

Lorentz Casimir Lyceum 1 33,9% 32,5% 38,5% Philips 

Carmel College Salland 2 32,5% 29,2% Teijin Twaron 

Nijmeegse S.G. Groenewoud (NSG) 1 32,3% 33,6% 37,5% Haskoning 

Accent College, Groen van Prinsterer 1 32,0% 22,4% 24,2% Unilever 

Newmancollege 1 31,0% 28,2% 17,6% Shell 

Chr. College De Populier 1 30,9% 22,6% 23,0% Shell 

Regionale S.G.Goeree Overflakkee 2 29,6% 31,7% 27,0% Shell 

Kaj Munk College 1 29,2% 17,5% 21,6% Schiphol 

Het Streek, locatie Bovenbuurtweg 2 27,8% 25,0% 26,3% Teijin Twaron 

Bernard Nieuwentijt College (Damstede) 1 27,3% 27,7% 35,6% Shell 

R.K. S.G. Marianum 1 27,2% 35,3% 29,8% Teijin Twaron 

Pleincollege, Eckart 1 24,2% 24,2% 20,8% Philips 

Dominicus College 2 24,1% 28,3% 37,5% Haskoning 

Insula College 2 23,4% 23,7% 16,9% GTI 

Visser 't Hooft Lyceum 2 23,1% 24,8% 29,6% Shell 

Het Stedelijk College Eindhoven 2 23,1% 26,4% 22,6% Philips 

Helen Parkhurst 1 22,8% 26,2% 28,2% Schiphol 

Montessori Lyceum Rotterdam 2 21,7% 12,3% 24,6% Shell 

Het Twents Carmel College, locatie De Thij 1 20,6% 23,1% 27,0% Akzo Nobel 

Het Hondsrug College 1 17,7% 15,3% 15,6% DSM 

Heerbeeck College Best 2 15,5% 21,3% 27,8% Philips 

Meerwegen Sch.Gr. vestiging Farel College A 2 11,9% 9,9% 23,3% 
Akzo Nobel 

Baken Park Lyceum 2 24,7% Schiphol 

Hofstad Lyceum 1 25,8% Shell 

Wat leert deze tabel ons? In de eerste plaats neemt de gemiddelde profielscore van Havo

leerlingen die hun eindexamen hebben gehaald aan een van bovengenoemde UP – JetNet

scholen, in de periode 200305 af. Lag de gemiddelde profielscore in 2003 nog op 28%, in 

2005 was dat iets lager: 27% (in 2004: ca 25%). Deze verschillen zijn relatief gering, 

vermoedelijk te klein om er gefundeerde conclusies aan te kunnen verbinden. Tussen de 

UP – JetNetscholen treden aanzienlijke verschillen in profielscore op. De hoogste scores 

liggen in de grootteorde van 40% à 44%, de laagste in de orde van 10% à 15%. Wanneer 

we het meerjarige gemiddelde voor de periode 200305 als leidraad nemen, behoren het 

Martinus College (met een doorstroomquote van 38%), het Lorentz Casimir Lyceum (35%) 

en het NSG (34,5%) hier tot de kopgroep. Aan de onderkant figureren het Hondsrug 
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College (profielscore: 16,2%), het Montessori Lyceum in Rotterdam (19,5%) en het Insula 

College en het Heerbeeck College (beide met 21,4%). Ook van jaar tot jaar verschillen de 

profielscores per school aanzienlijk. Onduidelijk is welke factoren deze fluctuaties bepalen. 

Tabel 9. Profielscores van Vwoleerlingen aan UP  JetNetscholen, op schoolniveau, 2003

05, in %, met JetNetpartnerbedrijf. 

PROFIEL  VWO (JetNet  UP) tranche 2003 2004 2005 partnerbedrijf 

Martinus College 2 62,5% 61,9% 22,2% Koninklijke Marine 

Kaj Munk College 1 59,5% 13,0% 22,0% Schiphol 

Over Betuwe College 1 57,1% 50,0% 52,0% Akzo Nobel 

Bernard Nieuwentijt College (Damstede) 1 54,8% 48,9% 41,7% Shell 

Stedelijk Gymnasium Arnhem 2 53,3% 56,6% 51,6% Akzo Nobel 

R.K. Scholengemeenschap Marianum 1 51,9% 45,8% 37,7% Teijin Twaron 

Bernardinuscollege afd. Atheneum 1 51,7% 54,9% 53,4% DSM 

Het Hondsrug College 1 50,9% 48,3% 26,4% DSM 

Het Stedelijk College Eindhoven 2 50,9% 58,3% 50,0% Philips 

Nijmeegse S.G. Groenewoud (NSG) 1 49,5% 47,7% 50,8% Haskoning 

Carmel College Salland 2 49,4% 52,5% Teijin Twaron 

Montessori Lyceum Rotterdam 2 48,2% 48,2% 31,5% Shell 

Visser 't Hooft Lyceum 2 47,2% 40,0% 45,5% Shell 

Lorentz Casimir Lyceum 1 46,6% 49,1% 43,4% Philips 

Bouwens van de Boije College 1 46,3% 32,8% 37,3% Océ Technologies 

Heerbeeck College Best 2 45,5% 44,9% 36,7% Philips 

Pleincollege, Eckart 1 43,2% 32,8% 28,6% Philips 

Chr. College De Populier 1 42,3% 50,0% 24,1% Shell 

Regionale S.G. Goeree Overflakkee 2 41,9% 34,5% 42,9% 
Shell 

Thorbecke Scholengemeenschap 2 41,7% 43,8% 37,8% DSM 

Het Twents Carmel College, locatie De Thij 1 40,7% 51,9% 40,9% Akzo Nobel 

het Stedelijk Gymnasium Nijmegen 2 39,4% 36,9% 42,1% Akzo Nobel 

Newmancollege 1 38,2% 43,8% 34,3% Shell 

Pius XCollege 2 36,2% 55,0% 40,4% Philips 

Helen Parkhurst 1 33,3% 52,4% 44,4% Schiphol 

Dominicus College 2 32,0% 51,4% 37,8% Haskoning 

St. Maartenscollege 2 31,5% 32,5% 52,9% DSM 

Meerwegen Sch.Gr. vestiging Farel College 2 28,2% 42,5% 46,2% 
Akzo Nobel 

Het Streek, locatie Bovenbuurtweg 2 24,7% 40,0% 28,4% Teijin Twaron 

Insula College 2 24,3% 34,2% 18,0% GTI 

Accent College, Groen van Prinsterer 1 19,2% 60,0% 42,9% Unilever 

Hofstad Lyceum 1 31,9% Shell 

Baken Park Lyceum 2 45,1% Schiphol 

De gemiddelde profielscore van geslaagde Vwo’ers aan UP – JetNetscholen fluctueert in 

de periode 200305 van jaar tot jaar, met als ondergrens gemiddeld ca 39% in 2005 tot 

45% in het jaar daarvoor. Ook hier tussen de scholen aanzienlijke verschillen, uiteenlopend 

van een profielscore van 53% gemiddeld over de periode 200305, met scholen zoals 

Bernardinuscollege, Stedelijk Gymnasium Arnhem, Over Betuwe College, en Stedelijk 

College in Eindhoven; tot een profielscore van 25% à 30% (Insula College: 25,5%; Kaj 
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Munk College: 31,5% en Hofstad Lyceum: 31,9%). Per school treden van jaar tot jaar ook 

hier grote verschillen op, zoals het Martinus College dat in de jaren 2003 en 2004 een 

profielscore van boven de 60% kan laten zien tegen over 22,2% in 2005! Wanneer de Jet

Netbedrijven als uitgangspunt worden genomen, zien we geen duidelijke trend. Geen van 

de JetNetbedrijf dat door de jaren heen een stijging of daling van doorstroomcijfers 

veroorzaakt. 

3.3 Doorstroomcijfers 

Voor de doorstroomcijfers geven we – evenals het geval is bij de profielscores – inzicht in 

deelcijfers voor Havo en Vwo, over de jaren 2003, 2004 en 2005, op geaggregeerd niveau 

(per UP tranche en al dan niet JetNet) en op het niveau van de afzonderlijke school. Een 

nulmeting is lastig te bepalen, aangezien de scholen op diverse momenten zijn ingestapt in 

JetNet. Bovendien zijn sommige bestaande samenwerkingsverbanden ‘bezegeld’ met Jet

Net, dat wil zeggen: de school werkte al samen met het partnerbedrijf alvorens zich bij Jet

Net aan te sluiten. Een nulmeting zou een kunstmatig beeld geven en kan eigenlijk niet 

direct worden gebruikt als een enkelvoudig meetmoment. Om die reden zijn de 

afzonderlijke doorstroomcijfers per jaar weergegeven. 

Tabel 10 geeft analoog aan de voorgaande tabellen een overzicht van de geaggregeerde 

doorstroomcijfers. 6 Steeds is het gemiddelde doorstroomcijfer gegeven per groep. 

Tabel 10. Doorstroomcijfers van Havoleerlingen (geaggregeerd), 200305, in %. 

DOORSTROOM  HAVO 2003 2004 2005 

Algemeen 38,47% 42,19% 41,46% 

 UP 

Geen deelname 38,57% 42,73% 41,50% 

UP1 35,07% 41,94% 41,58% 

UP2 40,73% 34,03% 40,72% 

 JetNet 

Geen deelname 38,59% 42,42% 40,88% 

JetNet 38,10% 41,53% 43,21% 

 Interactie UP  JetNet 

UP  JetNet 38,23% 39,00% 42,87% 

Opvallend is dat van jaar tot jaar geringe verschillen optreden, zo klein dat vermoedelijk 

geen sprake is van significante verschillen. Om consistentieredenen hebben we er toch 

voor gekozen om ook deze getallen in rood weer te geven. De groene cellen geven de 

beste ‘groep’ aan per jaar. Zo heeft de selectie UP2 scholen in 2003 het beste doorstroom

cijfer. In 2005 is het de JetNet groep met een gemiddelde van 43,21%. Dat houdt in dat 

ruim 43% van de leerlingen met een Nprofiel op een JetNet school kiest voor een 

bètatechnische opleiding. Ter vergelijking: het landelijke gemiddelde is 41,5% van de N

leerlingen. 

Tabel 11. Doorstroomcijfers van Vwo'ers (geaggregeerd), 200305, in %. 

DOORSTROOM  VWO 2003 2004 2005 

Het aantal cases (scholen) is per jaar verschillend: N_2003: 433, N_2004: 449, N_2005: 481. 
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Algemeen 38,12% 38,94% 39,08% 

 UP 

Geen deelname 38,11% 39,01% 38,98% 

UP1 37,30% 38,00% 39,90% 

UP2 39,22% 39,04% 39,76% 

 JetNet 

Geen deelname 38,09% 38,93% 38,74% 

JetNet 38,22% 38,97% 40,09% 

 Interactie UP  JetNet 

UP  JetNet 37,63% 39,13% 40,19% 

Bij de doorstroomcijfers van Vwo’ers treedt op landelijk niveau een beeld op dat iets 

afwijkt van dat van de Havisten. Weliswaar scoort ook hier de UP2selectie in 2003 het 

beste, maar het gemiddelde ligt overall lager, met name in 2004 en 2005. Deze conclusies 

worden ook getrokken in de UP1 auditrapportage waarin tevens een uitgewerkt beeld 

wordt gepresenteerd van de diffusie op het gebied van doorstroom (zie Figuur 7). Daaruit 

blijkt dat het beeld van Havo eenzijdiger is: jongens voor het NTprofiel hebben gekozen, 

stromen grotendeels door naar bètatechnische HBOopleidingen. Op het Vwo  zien we 

grotere groepen die voor een Nprofiel kiezen met als consequenties dat naast een ‘harde 

kern’ (die voor een bètatechnische vervolgopleiding kiest) een niet onaanzienlijk deel van 

de leerlingen, vooral vanuit het NGprofiel, voor een andere vervolgopleiding kiest. 

Figuur 7. Doorstroom naar bètatechnische HO opleidingen, in %, 20032004. (bron: auditcommissie, 

2006) 

In de twee laatste meetjaren manifesteert zich overigens, op het Vwo, het effect van de 

interactie tussen UP en JetNet: deze groep scoort het hoogst. Het is overigens lastig hier 
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sterke conclusies uit te trekken, aangezien causaliteit niet herleid kan worden. Feit blijft 

dus dat deze groep het, relatief gezien, beter doet dan andere groepen, maar of en in 

hoeverre hier de invloed van JetNet en UP activiteiten aan ten grondslag ligt is niet hard 

te maken. Bovendien gaat het om kleine verschillen en een kleine groep scholen.7 

Per JetNet – UP school worden de onderstaande doorstroomcijfers gepresenteerd in Tabel 

12. 

Tabel 12. Doorstroomcijfers van Havoleerlingen aan UP  JetNetscholen, per afzonderlijke school, 

200305, in %. 

DOORSTROOM  Havo (JetNet  UP) tranche 2003 2004 2005 partnerbedrijf 

Kaj Munk College 1 57,10% 66,70% 47,80% Schiphol 

Bernard Nieuwentijt College (Damstede) 1 56,00% 57,70% 28,60% Shell 

Regionale S.G. Goeree Overflakkee 2 50,00% 46,20% 50,00% Shell 

Newmancollege 1 48,10% 33,30% 46,70% Shell 

Over Betuwe College 1 47,40% 39,40% 48,00% Akzo Nobel 

Lorentz Casimir Lyceum 1 45,00% 28,60% 40,90% Philips 

Dominicus College 2 43,80% 53,80% 52,90% Haskoning 

Nijmeegse S.G. Groenewoud (NSG) 1 43,30% 31,60% 21,40% Haskoning 

R.K. S.G. Marianum 1 43,30% 44,40% 31,00% Teijin Twaron 

Pius XCollege 2 43,20% 30,00% 42,30% Philips 

Carmel College Salland 2 41,20% 40,40% Teijin Twaron 

Het Twents Carmel College, locatie De Thij 1 40,90% 54,20% 48,40% Akzo Nobel 

Het Streek, loc. Bovenbuurtwg (regio Midden) 2 40,70% 19,40% 43,30% Teijin Twaron 

Thorbecke Scholengemeenschap 2 40,60% 21,70% 41,80% DSM 

Pleincollege, Eckart 1 40,00% 52,00% 50,00% Philips 

Het Stedelijk College Eindhoven 2 37,50% 18,80% 25,00% Philips 

Het Hondsrug College 1 35,70% 38,50% 47,10% DSM 

Heerbeeck College Best 2 35,70% 45,00% 55,20% Philips 

Bouwens van de Boije College 1 34,20% 44,00% 29,00% Océ Technologies 

St. Maartenscollege 2 33,30% 33,30% 47,10% DSM 

Martinus College 2 32,10% 37,50% 34,40% Kon. Marine 

Visser 't Hooft Lyceum 2 27,60% 38,90% Shell 

Montessori Lyceum Rotterdam 2 23,10% 25,00% 23,50% Shell 

7 Zo gaat het in 2005 om 30 scholen. 
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Chr. College De Populier 1 11,80% 35,70% 57,10% Shell 

Accent College, Groen van Prinsterer 1 6,70% 50,00% Unilever 

het Stedelijk Gymnasium Nijmegen 2 Akzo Nobel 

Meerwegen Sch.gr. vestiging Farel College A 2 37,50% 50,00% Akzo Nobel 

Stedelijk Gymnasium Arnhem 2 Akzo Nobel 

Insula College 2 40,90% 64,30% GTI 

Bernardinuscollege afd. Atheneum 1 Océ Technologies 

Baken Park Lyceum 2 22,20% Schiphol 

Hofstad Lyceum 1 23,10% 31,20% Shell 

Helen Parkhurst 1 47,10% 46,30% Schiphol 

De doorstroomcijfers van de UP – JetNetscholen bewegen zich in de periode 200305 in 

de range tussen 37,5% (2004) en 43,4% (2005). 

Tussen de scholen treden opnieuw aanzienlijke verschillen, van een doorstroomquote van 

profielscore van 57,2% (Kaj Munk college) en 50,2% (Dominicus college) gemiddeld over 

de periode 200305, aan de bovenkant, tot een profielscore van 22,2% (Baken Park 

Lyceum) en 23,9% bij het Montessori Lyceum in Rotterdam. Per school treden van jaar tot 

jaar ook hier grote verschillen op. Zo  heeft Het Streek een doorstroomquote in de 

grootteorde van 40% à 43% in de jaren 2003 en 2005, maar in het tussenliggende jaar 

valt deze terug naar 19,4%. 

Wanneer de JetNetbedrijven als uitgangspunt worden genomen, zien we opnieuw geen 

duidelijke trend. Zien we op het niveau wel (min of meer) consistente verschillen, op het 

niveau van bedrijven is geen systematisch verband waarneembaar. JetNetbedrijven 

werken samen met scholen die gemiddeld goede doorstroomcijfers laten zien, maar ook 

met aanzienlijk minder goed presterende scholen. 

Tabel 13 presenteert de doorstroomcijfers van Vwo’ers per UP – JetNetschool in de 

periode 200305. 

Tabel 13. Doorstroomcijfers van Vwo'ers aan UP  JetNetscholen, per afzonderlijke school, 200305, 

in %. 

DOORSTROOM  Vwo (JetNet  UP) tranche 2003 2004 2005 partnerbedrijf 

Kaj Munk College 1 72,00% 11,10% 50,00% Schiphol 

Bouwens van de Boije College 1 61,50% 42,90% 45,80% Océ Technologies 

Regionale Scholengemeenschap Goeree 
Overflakkee 2 61,50% 70,00% 25,00% 

Shell 

het 'Newmancollege' 1 56,20% 46,70% 35,70% Shell 

Thorbecke Scholengemeenschap 2 53,30% 28,10% 58,80% DSM 

Pius XCollege 2 47,10% 39,40% 52,20% Philips 

Heerbeeck College Best 2 42,90% 37,50% 25,00% Philips 

R.k. Scholengemeenschap Marianum 1 42,40% 29,60% 37,10% Teijin Twaron 

Het Stedelijk College Eindhoven 2 41,90% 46,70% 35,70% Philips 

St. Maartenscollege 2 38,50% 33,30% 41,40% DSM 
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Pleincollege, Eckart 1 38,10% 39,10% 41,40% Philips 

Het Streek, locatie Bovenbuurtweg (regio 
Midden) 2 36,80% 50,00% 47,80% 

Teijin Twaron 

Nijmeegse Scholengemeenschap 
Groenewoud (NSG) 1 35,20% 29,50% 41,80% 

Haskoning 

het Stedelijk Gymnasium Nijmegen 2 35,10% 33,30% 26,20% Akzo Nobel 

Dominicus College 2 34,60% 34,20% 32,40% Haskoning 

Bernard Nieuwentijt College (Damstede) 1 33,30% 42,30% 36,00% Shell 

Het Twents Carmel College, locatie De Thij 1 31,80% 33,30% 55,60% Akzo Nobel 

Het Hondsrug College 1 29,60% 35,70% 40,00% DSM 

Lorentz Casimir Lyceum 1 28,60% 41,00% 39,60% Philips 

Chr. College De Populier 1 27,30% 20,00% 36,40% Shell 

Stedelijk Gymnasium Arnhem 2 26,50% 46,40% 36,40% Akzo Nobel 

Visser 't Hooft Lyceum 2 26,50% 31,80% Shell 

Carmel College Salland  afd. HAVO/VWO 2 25,60% 35,70% Teijin Twaron 

Over Betuwe College 1 25,00% 65,00% 50,00% Akzo Nobel 

Bernardinuscollege afd. Atheneum 1 22,60% 39,30% 46,80% Océ Technologies 

Montessori Lyceum Rotterdam 2 22,00% 17,50% 27,60% Shell 

Martinus College 2 20,00% 46,20% 36,80% Koninklijke Marine 

Helen Parkhurst 1 16,70% 50,00% 44,40% Schiphol 

Accent College, Groen van Prinsterer 1 33,30% 26,70% Unilever 

Baken Park Lyceum 2 32,40% Schiphol 

Hofstad Lyceum 1 30,40% 36,40% Shell 

Insula College 2 25,90% 55,60% GTI 

Meerwegen Scholengroep vestiging Farel 
College A 2 33,30% 42,10% 

Akzo Nobel 

In tegenstelling tot de doorstroomcijfers bij de Havisten lijkt de gemiddelde doorstroom

quote van Vwo’ers in de periode 200305 structureel toe te nemen, van 36,9% in 2003 tot 

39,8% in 2005. In hoeverre dit een duurzame trend is, moet in de toekomst blijken. 

Tussen de scholen treden opvallend grote verschillen op, met als uitschieters aan de 

bovenkant de R.S.G. Goeree Overflakkee (met een gemiddelde doorstroomquote van 

52,2%) en het Bouwens van de Boije College (50,1%), en als negatieve uitschieter het 

Montessori Lyceum in Rotterdam (22,4%). We zien geen systematisch verband tussen 

bedrijven en schoolprestaties. Verschillende JetNetbedrijven hebben zowel goed als 

minder goed presterende scholen onder hun hoede. 

Er lijkt bovendien geen systematisch verband tussen de doorstroomcijfers voor Havo en 

voor Vwoleerlingen: soms gaan deze min of meer gelijk op, dan weer treden naar 

schooltype aanzienlijke verschillen op. Er lijkt sprake van een driedeling: (a) “Vwoscholen” 

die voor Vwo’ers goede cijfers laten zien, maar voor Havisten (aanzienlijk) minder goed 

presteren, (b) “Havoscholen”, die voor Havisten goede cijfers laten zien, maar voor 

Vwo’ers (aanzienlijk) minder goed presteren, en (c) scholen die over de gehele linie (Havo 

en Vwo) consistent presteren. 
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4 Kwalitatieve analyse 

4.1 Inleiding 

Naast de analyse op basis van beschikbare gegevensbestanden (vooral van de Onderwijs

inspectie) en een webenquête onder de JetNetscholen, hebben we een kwalitatieve 

analyse gemaakt van het raakvlak tussen het Universum programma en JetNet. Deze 

analsye is gebaseerd op reeds voorhanden materiaal uit het UP1 monitoringrapport8, de 

intakeverslagen van UP1 en UP2scholen, en de UP1 auditverslagen.9 Dit beschikbare 

materiaal heeft dus betrekking op twee “deelpopulaties”: 

 UPscholen die geen JetNetschool zijn, zgn. UPscholen (4.2), en 

 UPscholen die ook JetNetschool zijn, zgn. UPJetNetscholen (4.3). 

Van de derde deelpopulatie – VOscholen die wel JetNet maar geen UPschool zijn, zgn. 

JetNetscholen – hebben we geen kwalitatief materiaal. De kwalitatieve analyse beoogt op 

basis van secundaire materiaal een inzicht te geven van de wijze waarop samenwerking 

tussen VOscholen en bedrijven gestalte krijgt. 

4.2 Universumscholen die (nog) niet aan JetNet deelnemen 

Ongeveer 30 van de 59 bekeken UP1 en UP2scholen waren ten tijde van het intakege

sprek (nog) geen JetNet school. Zeven scholen zijn bezig met een aansluitingsaanvraag 

voor JetNet. Van deze zeven scholen nemen er drie deel aan activiteiten van JetNet of 

hebben de Career day bezocht. Een deel van de scholen die niet aangesloten zijn bij Jet

Net, geeft aan hierin wel geïnteresseerd te zijn. Twee scholen doen af en toe mee aan Jet

Net activiteit. De overige scholen zijn om verschillende redenen niet aangesloten bij Jet

Net. Zo  zijn niet alle scholen op de hoogte van het bestaan van JetNet, voeren andere 

scholen als reden aan dat er geen bedrijven in de omgeving zijn waarmee samengewerkt 

kan worden en hebben sommige aanvragen door geïnteresseerde scholen vanwege 

plaatsgebrek bij JetNet nog niet geresulteerd in feitelijke deelname. In een enkel geval 

heeft een VOschool afgezien van aanvraag tot deelname aan JetNet, omdat er al nauw 

wordt samengewerkt met het MKB. 

De meeste UPscholen die niet deelnemen aan JetNet, werken slechts op bescheiden 

schaal of (zo goed als) niet samen met bedrijven. Dit terwijl vrijwel alle VOscholen graag 

de banden met bedrijven – vooral met het oog op praktijk en beroepsoriëntatie van hun 

leerlingen – willen aanhalen. Slechts een enkele school, nog geen lid van JetNet, werkt 

nauw samen met het bedrijfsleven. Vier andere scholen hebben wel contacten met 

bedrijven, maar het betreft hier geen structurele samenwerking. Het merendeel van de 

scholen die (nog) geen deel uitmaken van JetNet, hebben incidentele contacten met 

8 Bilderbeek, R.H. & L. Verhagen (2005), Monitoring Universum Programma. Intake van de eerste 

tranche UPscholen. Aanzet tot een monitoring instrument. Utrecht: Dialogic. 

9 In de eerste tranche van het Universum programma zijn 29 VOscholen opgenomen, in de tweede 

tranche 30 scholen. Van al deze scholen is een intakegesprek beschikbaar waarin praktijk en 

beroepsoriëntatie steeds aan de orde is gesteld. In de eerste audit van het Universum programma zijn 

12 UP1scholen bezocht. Ook van deze auditbezoeken zijn steeds verslagen uitgewerkt. 
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verschillende bedrijven door stages of meeloopdagen voor leerlingen. Leerlingen dienen 

zelf deze stages te regelen, al kan de school hier wel in ondersteunen. Af en toe zijn er 

bedrijfsbezoeken of gastcolleges bij bedrijven, deze komen veelal voort uit contacten van 

docenten bij bedrijven. 

Een aantal scholen die niet aangesloten zijn bij JetNet, werken met bedrijven samen in 

samenwerkingsverbanden. Daarvan is Technasium de meest voorkomende. Andere 

verbanden die worden genoemd zijn onder andere SNN (Stedelijk Netwerk Nijmegen) en 

Student & Techniek (www.studenttechniek.nl). In Nijmegen is ook een pilot Publiek 

Private Samenwerking (PPS) van start gegaan waarin bedrijven en publieke sector 

samenwerken bij het maken van profielwerkstukken. Techniek+ is een eigen project van 

een vijftal scholen in regio NoordHolland, waarin leerlingen werken aan een opdracht uit 

het bedrijfsleven. Het project beoogt de samenwerking met bedrijven te vergroten. 

4.3 Universumscholen in JetNet 

De andere helft van de 59 UP1 en UP2scholen scholen die wel deelnemen aan JetNet, 

noemen vooral gastcolleges (10 keer) en bedrijfbezoeken (11 keer) als JetNet activiteiten. 

Veelal vinden bedrijfsbezoeken pas in de bovenbouw plaats, maar doortrekken naar de 

lagere onderbouwjaren zou in de ogen van leerlingen goed zijn. Daarnaast worden ook 

profielwerkstukken of projecten (10 keer) als voorbeeld van de samenwerking genoemd. 

Veelal gaat het om een (onderzoeks)opdracht die in opdracht van het bedrijf door de 

leerlingen wordt uitgevoerd. In een enkel geval wordt het verslag nagekeken door het 

bedrijf. Als andere activiteit wordt genoemd de inhoudelijke verdieping voor leerlingen op 

het gebied van massaspectrometrie. Soms kunnen leerlingen bij een bedrijf vakantiewerk 

doen. 

De intensiteit van de samenwerking varieert. Een aantal JetNetscholen benut de 

mogelijkheden van JetNet uitgebreid. Zo  heeft het Bouwens van de Boije College 

(Panningen) een intensieve, wederzijds bevruchtende samenwerkingsrelatie met Océ 

opgebouwd. Pleincollege Eckart (Eindhoven) maakt op uitgebreide schaal gebruik van Jet

Net faciliteiten, met een sterke aansluiting met Philips.10 Maar andere scholen werken op 

minder intensief samen. 

Het doel van de JetNet activiteiten wordt door de scholen voornamelijk gedefinieerd als 

het ondersteunen van leerlingen bij de profielkeuze en de daarbij horende studie en 

beroepsoriëntatie. Zo wordt er bij de samenwerkingsactiviteiten met bedrijven aandacht 

besteed aan de opleiding die medewerkers van het bedrijf hebben gevolgd. 

Daarnaast wenden scholen JetNetprojecten aan om vooroordelen over bètatechnische 

beroepen te doorbreken en een duidelijker beeld te geven van de mogelijkheden van een 

bètatechnische studierichting. Uit verschillende intakegesprekken blijkt dat leerlingen deze 

koppeling tussen theorie en praktijk op prijs stellen. 

Een groot deel van de JetNetscholen zijn positief over de samenwerking met bedrijven. 

Leerlingen zijn enthousiast, maar ook docenten zijn actiever met hun vak bezig. Soms reikt 

het enthousiasmerend effect verder dan “bèta”: op een school zijn ook nietbètavakken 

zich voor soortgelijke activiteiten gaan interesseren. Over het algemeen zijn de scholen 

tevreden over de inspanning van de betrokken bedrijven. De JetNet activiteiten worden op 

sommige scholen uitgebreid naar Havo en onderbouwleerlingen om deze ook te laten zien 

De school meldt “op dit moment gemiddeld 33 activiteiten in het kader van beroeps en 

studieoriëntatie per jaar” (niet uitsluitend JetNet). 
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wat bèta inhoudt. 

Naast deze – zonder meer – positieve geluiden over JetNet zijn er ook signalen die duiden 

op verbeteringsruimte. Niet bij alle JetNetscholen verloopt de samenwerking met 

bedrijven soepel. Zo  komen contacten met bedrijven niet van de grond, verlopen deze 

moeizaam of verwateren weer. Volgens een aantal scholen “is er nog veel winst te 

behalen”, bijvoorbeeld door docenten te betrekken bij bedrijfsbezoeken en – omgekeerd – 

mensen uit bedrijven de school in te krijgen. JetNet zou zo  kunnen bijdragen aan 

activerende didactiek. Verschillende UP1auditscholen geven aan dat vanuit het 

coördinatiepunt van JetNet nog geen concrete bedrijfscontacten zijn gelegd. De vraag 

vanuit in JetNet geïnteresseerde scholen lijkt aanzienlijk groter dan het aanbod van Jet

Net bedrijven in de regio.11 Ook lijken cultuurverschillen tussen bedrijven en scholen 

belemmerend te werken. Veel docenten hebben nooit buiten het onderwijs gewerkt en 

lijken daarom beschroomd om het initiatief richting bedrijven te nemen. 

De scholen werken echter niet alleen samen met JetNet, ongeveer de helft van de JetNet 

scholen heeft daarnaast andere samenwerkingsverbanden. Het Technasium netwerk en de 

Technocentra worden een aantal keren aangehaald, maar ook samenwerking met 

Technomatch, ziekenhuizen, de rotary en het Milieu Educatie Centrum worden genoemd. 

Ook na totstandkoming van samenwerking tussen een school en een bedrijf kunnen 

obstakels optreden. Zo willen scholen graag grotere groepen leerlingen tegelijkertijd aan 

een activiteit laten deelnemen terwijl bedrijven liever een rondleiding aan een kleinere 

groep leerlingen geven. Een kleine groep verstoort het bedrijfsproces minder dan een 

grotere groep en wordt ook effectiever gevonden. Voor scholen is het soms lastig een 

bedrijfsbezoek effectief in te roosteren. Een mogelijke oplossing die Philips hiervoor 

bekijkt, is het verzorgen van een virtuele rondleiding door de gebouwen van Philips. 

Daarnaast voeren enkele scholen ook een uiteenlopende visie op de beoogde doelgroep 

aan als obstakel. Zo kan een bedrijf zich richten op leerlingen in de onderbouw, terwijl de 

school zich wil richten op de bovenbouw (of omgekeerd). Daarnaast wil een aantal scholen 

de focus verbreden en JetNet activiteiten gaan richten op Havo leerlingen en niet alleen op 

de VWO leerlingen. 

Verschillende UPscholen lossen dit schaarsteprobleem op via ouders van leerlingen. Zo zetten 

verschillende scholen ouders en oudleerlingen als beroepsbeoefenaren actief in bij de beroepsoriënta

tie. Om beelden aan te reiken over mogelijke beroepen lopen kinderen stages in de werkomgeving van 

hun eigen ouders. Sommige scholen zetten ook bovenbouwleerlingen in bij de profielkeuzevoorlichting 

in leerjaar 3, onder andere door profielwerkstukken te presenteren. 
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5 Samenvatting en conclusies 

5.1 Resultaten van een webenquête onder JetNetscholen 

Activiteiten. Van de 100 JetNetscholen die hebben gereageerd op de webenquête, geeft 

driekwart aan onderbouwactiviteiten te organiseren, of daar aan deel te nemen, vooral op 

het gebied van voorlichting. In 40% daarvan betreft het overigens slechts één activiteit 

(Tabel 1). De activiteiten worden overwegend voor klas 3 georganiseerd; klas 1 en 2 

blijven enigszins achter. JetNetscholen die ook deelnemen aan het Universum 

programma, hebben relatief meer oog voor het belang van onderbouwactiviteiten. Het gros 

van de scholen organiseert JetNetactiviteiten voor 3e klas, doorgaans in het teken van de 

profielkeuze (Tabel 2). Met name gastlessen en workshops dan wel practica worden veel 

gebruikt voor 3e klas voorlichting. 

Het zwaartepunt van praktijk en beroepsoriëntatie ligt bij de bovenbouw (in feite 

opmerkelijk gezien de dan al gemaakte profielkeuze; zie Tabel 3). De bovenbouwactivitei

ten vinden met name plaats in klas 5. Voor de bovenbouw worden verhoudingsgewijs meer 

leergangoverstijgende activiteiten worden georganiseerd dan voor de onderbouw. 

Bovendien is de spreiding van soort activiteiten groot: van een excursie (relatief grote 

groepen) tot profielwerkstuk begeleiding (kleine groepen, soms zelfs individueel). De 

gemiddelde groepsgrootte neemt door de leerjaren heen af. Voorlichtingsactiviteiten 

worden steeds specifieker en bedrijven investeren in kleinere groepen, meer gespeciali

seerde leerlingen. 

Inbedding. De geraadpleegde JetNetscholen schalen de inbedding van JetNet

activiteiten in het curriculum van bètavakken en in het loopbaan en beroepsoriëntatiepro

ces hoog in (Figuur 2). 

Betrokkenheid en stimulering door directie. Driekwart van de geraadpleegde scholen 

heeft een JetNetcontract op directieniveau ondertekend met het partnerbedrijf. Bij 

sommige bedrijven hebben alle scholen een dergelijk contract ondertekend.12 De spreiding 

in het beschikbare aantal taakuren ten behoeve van extracurriculaire activiteiten zoals Jet

Net is erg groot: relatief veel scholen geven aan dat er geen taakuren beschikbaar zijn 

voor JetNetactiviteiten c.q. de coördinatie daarvan, terwijl andere scholen maar liefst 200 

uren opgeven (Tabel 4). Opvallend is het hoge gemiddelde van UPscholen (tranche 1 en 

2). Een verklaring hiervoor is dat de UPmiddelen onder andere ingezet worden voor 

personele zaken (coördinatoren, bètacommissies etc.). Daarnaast werkt de schooldirectie 

hoofdzakelijk aan verankering van JetNet middels kostenvergoeding, roostertechnische 

maatregelen en nieuw dan wel verbouw van de bètaomgeving. Scholing voor vakdocenten 

en decanen blijft bijzonder achter (Figuur 3). 

Verankering van JetNet in instellingsbeleid. Gemiddeld zijn per JetNetschool zes 

docenten betrokken bij JetNetactiviteiten. Maar, de spreiding tussen scholen is groot: van 

één betrokken docent tot een heel team van 25 docenten. Bij ruim 60% van de scholen 

zijn maximaal vijf docenten bij JetNet betrokken. Vier scholen geven aan dat slechts één 

docent betrokken is (Figuur 4). Het zijn vooral scheikunde en natuurkundedocenten die 

betrokken zijn bij JetNet. Ook docenten binnen de vakgroepen biologie en wiskunde 

12 Zoals Océ, Schiphol en Shell. 
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dragen hun hun steentje bij (Figuur 5). 

Knelpunten. De respondenten ervaren inbedding in het programma in termen van 

beschikbare tijd, afstemming met het curriculum en groepsgroottes als voornaamste 

knelpunt. Eerder bleek al dat respondenten JetNet goed ingebed vinden in het curriculum. 

Nu wordt dit ook als knelpunt benoemd. Bedrijfscontacten en draagvlak op school, 

aspecten die gerelateerd zijn aan betrokkenheid, worden niet of nauwelijks als knelpunt 

gezien (Figuur 6). 

Wensen. Opvallend veel JetNetscholen noemen het betrekken van onderbouwklassen 

(ook klas 3 ter voorbereiding op de profielkeuze) bij JetNet als toekomstwens. In dezelfde 

lijn liggen wensen omtrent het incorporeren van een doorlopende leerlijn. Een tiental 

respondenten noemt overigens één JetNetpartner als belemmerend: zij geven de 

voorkeur aan een mix van contacten om zodoende een spreiding van activiteiten te 

verkrijgen. Dat bevordert tevens de betrokkenheid van andere secties (Tabel 5). 

5.2 Profielscores en doorstroomcijfers 

Op het moment van rapporteren zijn 16 van de 29 UP1scholen “JetNetschool”. Van de 

30 UP2scholen nemen 17 scholen deel aan JetNet (we laten UP3 hier buiten beschou

wing). De beschikbare profielscores van betrokken scholen wijzen – voor zover het om de 

uitgangssituatie van het Universum programma gaat – niet op betekenisvolle verschillen 

tussen UPscholen die aan JetNet deelnemen en UPscholen die daaraan niet deelnemen. 

Van de geslaagde Havoleerlingen heeft 26% à 27% een Nprofiel; bij de Vwo’ers ligt dit 

aandeel op 44% à 45%, ongeacht of deze scholen aan JetNet deelnemen of niet.13 Steeds 

zijn de verschillen tussen de scholen relatief groot, zowel bij de Havo als de Vwo

leerlingen, zowel bij de JetNetscholen als de nietJetNetscholen. 

De doorstroomquote14 van geslaagde Havisten en Vwo’ers van UPscholen die aan JetNet 

deelnemen, wijkt niet noemenswaardig af van andere scholen. In de periode 200304 

stroomt 38,6% van de geslaagde Havoleerlingen met een Nprofiel door naar het 

bètatechnisch hoger onderwijs. Bij de Vwo’ers ligt deze doorstroomquote op 38,4% (bij de 

UP1scholen is de doorstroomquote 39,5% [Havo] resp. 39,0% [Vwo]). 

Na één jaar Universum programma is het nog rijkelijk vroeg om goed gefundeerde 

uitspraken te doen over de programmaimpact. Dit geldt zeker ook voor de mogelijke 

doorwerking van JetNet op de bètaprestaties van UPscholen in termen van profielscores 

en doorstroomcijfers. Van deze doorwerking kan in eerste instantie vooral een effect 

worden verwacht op de doorstroomcijfers. JetNet beoogt immers de interactie tussen 

scholen en bedrijven te versterken. Een mogelijke impact zou daarom in eerste instantie 

tot uitdrukking kunnen komen in een grotere geneigdheid van VOleerlingen met een N

profiel om voor bèta te kiezen in een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Na een jaar 

Universum is het echter nog te vroeg om hierover gefundeerde uitspraken te doen. 

Op basis van data van de Onderwijsinspectie kan een beeld worden gevormd van de 

13 Overigens ligt de gemiddelde Nscore bij de UP1scholen iets hoger, bij de Havisten 29,9% en bij de 

Vwo’ers 49,1% (nulmeting, Tabel 14). Bij de selectie van UPscholen is onder andere gekeken naar de 

profielscores. 

Dit is het aandeel geslaagde leerlingen met een Nprofiel dat kiest voor een bètatechnische 

vervolgstudie in het hoger onderwijs. 
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bètaprestaties van JetNetscholen, in termen van een tweetal indicatoren: profielscores15 

en doorstroomcijfers.16 

Profielscores. UP1scholen laten verhoudingsgewijs – ten opzichte van alle VOscholen, 

VOscholen die niet aan Universum meedoen, en van UPJetNetscholen – in de periode 

200305 de hoogste profielscores voor Havoleerlingen zien. In 2003 zijn deze zelfs bijna 

5% hoger dan het landelijke gemiddelde (Tabel 6). Dit is verklaarbaar: UP1scholen zijn 

onder andere geselecteerd op hoge profielscores. De JetNet – UPscholen scoren steeds 

bovengemiddeld. De profielscores van Vwo’ers liggen op een significant hoger niveau dan 

die van de Havoleerlingen. Ook op het Vwo scoort de UP1selectie erg goed: in 2003 ruim 

6% boven het landelijke gemiddelde. 

Van jaar tot jaar neemt de gemiddelde profielscore van Havoleerlingen die hun 

eindexamen hebben gehaald aan een van bovengenoemde UP – JetNetscholen, in de 

periode 200305 af. De verschillen zijn relatief gering, vermoedelijk te klein om er 

gefundeerde conclusies aan te kunnen verbinden. Tussen de UP – JetNetscholen treden 

zeer aanzienlijke verschillen in profielscore op. De hoogste scores liggen in de grootteorde 

van 40% à 44%, de laagste in de orde van 10% à 15%. Ook van jaar tot jaar verschillen 

de profielscores per school aanzienlijk. Onduidelijk is welke factoren deze fluctuaties 

bepalen. 

Hetzelfde beeld is waarneembaar bij de Vwo’ers. De gemiddelde profielscore van geslaagde 

Vwo’ers aan UP – JetNetscholen fluctueert in de periode 200305 van jaar tot jaar, met 

als ondergrens gemiddeld ca 39% in 2005 tot 45% in het jaar daarvoor. Ook hier zijn de 

verschillen tussen de scholen aanzienlijk, uiteenlopend van een profielscore van 53% tot 

25% à 30% (gemiddeld over de periode 200305). Per school treden van jaar tot jaar ook 

grote verschillen op. Wanneer de JetNetbedrijven als uitgangspunt worden genomen, 

zien we geen duidelijke trend. 

Doorstroomcijfers. In de doorstroomcijfers treden van jaar tot jaar geringe verschillen 

op, zo klein dat vermoedelijk geen sprake is van significante verschillen. Ook hier zien we 

voor de selectie UP2scholen in 2003 het beste gemiddelde doorstroomcijfer voor Havo

leerlingen, maar in 2005 zijn het de UP – JetNet scholen die de hoogste doorstroom naar 

het bètatechnisch hoger onderwijs laten zien (gemiddelde 43,21%; het landelijke 

gemiddelde is 41,5%). 

Bij de doorstroomcijfers van Vwo’ers treedt op landelijk niveau een beeld op dat iets 

afwijkt van dat van de Havisten. Weliswaar scoort ook hier de UP2selectie in 2003 het 

beste, maar het gemiddelde ligt overall lager, met name in 2004 en 2005.17 In 2004 en 

2005 manifesteert zich, op het Vwo, het effect van de interactie tussen UP en JetNet: 

deze groep scoort het hoogst. Onduidelijk is wat de causaliteit hierachter is. Feit blijft dat 

deze groep het, relatief gezien, beter doet dan andere groepen, maar of en in hoeverre 

hier de invloed van JetNet en UP activiteiten aan ten grondslag ligt is niet hard te maken. 

15 Een profielscore geeft het aantal leerlingen aan dat voor een Nprofiel kiest ten opzichte van het 

totaal aantal leerlingen. 

16 Een dergelijke exercitie voor UP scholen is al uitgevoerd ten behoeve van de UP1 auditrapportage 

(Auditcommissie, 2006). 

17 Deze conclusie wordt ook getrokken in de UP1 auditrapportage. De Havo laat een eenzijdiger beeld 

zien: jongens die voor het NTprofiel hebben gekozen, stromen grotendeels door naar bètatechnische 

HBOopleidingen. Op het Vwo zien we grotere groepen die voor een Nprofiel kiezen met als 

consequentie dat naast een ‘harde kern’ (die voor een bètatechnische vervolgopleiding kiest) een niet 

onaanzienlijk deel van de leerlingen, met name vanuit het NGprofiel, voor een andere vervolgoplei

ding kiest. 
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Bovendien gaat het om kleine verschillen en een kleine groep scholen. 

De doorstroomcijfers voor Havisten aan de UP – JetNetscholen bewegen zich in de 

periode 200305 in de range tussen 37,5% (2004) en 43,4% (2005). Tussen de scholen 

treden opnieuw aanzienlijke verschillen op, variërend van ca 57% aan de bovenkant tot 

22% aan de onderkant (gemiddeld over de periode 200305). Per school treden van jaar 

tot jaar ook hier grote verschillen op. Wanneer de JetNetbedrijven als uitgangspunt 

worden genomen, zien we opnieuw geen duidelijke trend. JetNetbedrijven werken samen 

met scholen die gemiddeld goede doorstroomcijfers laten zien, maar ook met aanzienlijk 

minder goed presterende scholen. 

In tegenstelling tot de doorstroomcijfers bij de Havisten lijkt de gemiddelde doorstroom

quote van Vwo’ers in de periode 200305 structureel toe te nemen, van 36,9% in 2003 tot 

39,8% in 2005. In hoeverre dit een duurzame trend is, moet in de toekomst blijken. 

Tussen de scholen treden opvallend grote verschillen op. We zien geen systematisch 

verband tussen bedrijven en schoolprestaties. Verschillende JetNetbedrijven hebben 

zowel goed als minder goed presterende scholen onder hun hoede. Er lijkt bovendien geen 

systematisch verband tussen de doorstroomcijfers voor Havo en voor Vwoleerlingen: 

soms gaan deze min of meer gelijk op, dan weer treden naar schooltype aanzienlijke 

verschillen op. 

5.3 Resultaten van de kwalitatieve analyse 

Op basis van de intake van UP1 en UP2scholen en de audit van UP1scholen kunnen Jet

Net en Universum zonder meer aangemerkt worden als in hoge mate wederzijds 

versterkend. Voor UPscholen is JetNet een uiterst geschikt vehikel voor het concretiseren 

van de samenwerking met bedrijven. Veel – zo niet alle – UPscholen zien JetNet ook als 

zodanig: een belangrijk (en soms het enige reële) vehikel om vanuit de school de 

beroepspraktijk beter te ontsluiten. Voor zover UP1 scholen geen JetNet school zijn, willen 

ze dat zonder uitzondering worden. 

JetNet activiteiten resulteren in veel enthousiasme, met als neveneffect dat ook niet

bètavakken zich voor dit type activiteiten gaan interesseren. Veel leerlingen ervaren 

bedrijfsbezoeken in het kader van profiel en beroepsoriëntatie als nuttig en verhelderend. 

Veelal vinden deze bezoeken pas in de bovenbouw plaats, maar doortrekken naar de 

lagere onderbouwjaren zou in de ogen van leerlingen goed zijn. 

Naast deze – zonder meer – positieve geluiden over JetNet zijn er ook signalen die duiden 

op verbeteringsruimte. Volgens een aantal scholen “is er nog veel winst te behalen”, 

bijvoorbeeld door docenten te betrekken bij bedrijfsbezoeken en – omgekeerd – mensen 

uit bedrijven de school in te krijgen. Verschillende UP1auditscholen geven aan dat vanuit 

het coördinatiepunt van JetNet nog geen concrete bedrijfscontacten zijn gelegd. De vraag 

vanuit in JetNet geïnteresseerde scholen lijkt aanzienlijk groter dan het aanbod van Jet

Net bedrijven in de regio. Ook lijken cultuurverschillen tussen bedrijven en scholen 

belemmerend te werken. Veel docenten hebben nooit buiten het onderwijs gewerkt en 

lijken daarom beschroomd om het initiatief richting bedrijven te nemen. Omgekeerd wordt 

vanuit de scholen bij de bedrijven ook een afhoudende opstelling waargenomen, deels 

herleidbaar op de angst om door leerlingen “overspoeld” te worden. 

Afgezien van JetNet onderhouden verschillende UPscholen – veelal informeel – contacten 

met het locale of regionale MKB, vaak via oudleerlingen en ouders. Via de Technocentra 

en de Kamer van Koophandel kunnen deze contacten wellicht worden versterkt. Andere 

UPscholen hopen via de Technasium formule – waarin immers bedrijven als opdrachtgever 

optreden – hun contacten met bedrijven aan te halen. Daarnaast kunnen de Technocentra 
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actiever worden benut bij het aanhalen van banden met bedrijven. 

In het bijzonder de beroepspraktijk is nu voor veel scholen nog zo goed als terra incognita. 

Van de windstreken in het Universum kompas is de praktijk en beroepsoriëntatie het 

domein met het grootste verbeteringspotentieel. Gezien het relatieve onvermogen van VO 

scholen (positieve uitzonderingen daargelaten) om op eigen kracht de banden met 

bedrijven aan te halen en te onderhouden, ligt nadrukkelijker inzet van de mogelijkheden 

van JetNet voor de hand. De auditcommissie bepleit daarom benutting van synergiemoge

lijkheden tussen Universum en JetNet. 

UP – geen JetNet 

Ongeveer 30 van de 59 bekeken UP1 en UP2scholen waren ten tijde van het intakege

sprek (nog) geen JetNet school. Daarvan zijn er zeven bezig met een JetNetaanvraag. 

Een deel van de scholen die niet aangesloten zijn bij JetNet, geeft aan hierin wel 

geïnteresseerd te zijn. De overige scholen zijn om verschillende redenen niet aangesloten 

bij JetNet (uiteenlopend van “niet op de hoogte” en “geen bedrijven in de omgeving 

waarmee samengewerkt kan worden” tot “plaatsgebrek bij JetNet”). 

De meeste UPscholen die niet deelnemen aan JetNet, werken slechts op bescheiden 

schaal of (zo goed als) niet samen met bedrijven. Dit terwijl vrijwel alle VOscholen graag 

de banden met bedrijven – vooral met het oog op praktijk en beroepsoriëntatie van hun 

leerlingen – willen aanhalen. Slechts een enkele school, nog geen lid van JetNet, werkt 

nauw samen met het bedrijfsleven. Een aantal scholen die niet aangesloten zijn bij JetNet, 

werken met bedrijven samen in samenwerkingsverbanden. Daarvan is Technasium de 

meest voorkomende (daarnaast onder andere Stedelijk Netwerk Nijmegen en Student & 

Techniek). 

UP – JetNet 

De andere helft van de 59 UP1 en UP2scholen scholen die wel deelnemen aan JetNet, 

noemen vooral gastcolleges en bedrijfbezoeken als JetNet activiteiten. Veelal vinden 

bedrijfsbezoeken pas in de bovenbouw plaats, maar doortrekken naar de lagere 

onderbouwjaren zou in de ogen van leerlingen goed zijn. Daarnaast worden ook 

profielwerkstukken of projecten als voorbeeld van de samenwerking genoemd. De 

intensiteit van de samenwerking varieert. Een aantal JetNetscholen benut de 

mogelijkheden van JetNet uitgebreid, andere scholen werken minder intensief samen. 

Het doel van de JetNet activiteiten wordt door de scholen voornamelijk gedefinieerd als 

het ondersteunen van leerlingen bij de profielkeuze en de daarbij horende studie en 

beroepsoriëntatie. Zo wordt er bij de samenwerkingsactiviteiten met bedrijven aandacht 

besteed aan de opleiding die medewerkers van het bedrijf hebben gevolgd. 

De JetNetscholen zijn grotendeels positief over de samenwerking met bedrijven. 

Leerlingen zijn enthousiast, maar ook docenten zijn actiever met hun vak bezig. Over het 

algemeen zijn de scholen tevreden over de inspanning van de betrokken bedrijven. De Jet

Net activiteiten worden op sommige scholen uitgebreid naar Havo en onderbouwleerlingen 

om deze ook te laten zien wat bèta inhoudt. 

Naast deze – zonder meer – positieve geluiden over JetNet zijn er ook signalen die duiden 

op verbeteringsruimte. Niet bij alle JetNetscholen verloopt de samenwerking met 

bedrijven soepel. Contacten met bedrijven komen niet van de grond, verlopen deze 

moeizaam of verwateren. Volgens een aantal scholen “is er nog veel winst te behalen”, 

bijvoorbeeld door docenten te betrekken bij bedrijfsbezoeken en – omgekeerd – mensen 

uit bedrijven de school in te krijgen. Verschillende UP1auditscholen geven aan dat vanuit 
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het coördinatiepunt van JetNet nog geen concrete bedrijfscontacten zijn gelegd. De vraag 

vanuit in JetNet geïnteresseerde scholen lijkt aanzienlijk groter dan het aanbod van Jet

Net bedrijven in de regio. Ook lijken cultuurverschillen tussen bedrijven en scholen 

belemmerend te werken. Veel docenten hebben nooit buiten het onderwijs gewerkt en 

lijken daarom beschroomd om het initiatief richting bedrijven te nemen. 

Ook na totstandkoming van samenwerking tussen een school en een bedrijf kunnen 

obstakels optreden. Zo willen scholen graag grotere groepen leerlingen tegelijkertijd aan 

een activiteit laten deelnemen terwijl bedrijven liever een rondleiding aan een kleinere 

groep leerlingen geven. Een kleine groep verstoort het bedrijfsproces minder dan een 

grotere groep en wordt ook effectiever gevonden. Voor scholen is het soms lastig een 

bedrijfsbezoek effectief in te roosteren. Daarnaast voeren enkele scholen ook een 

uiteenlopende visie op de beoogde doelgroep aan als obstakel. 
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BIJLAGEN


1. Scholenrecords 

2. Tabellenbijlage 
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Bijlage 1. Scholenrecords


*** volgen later deze week 
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Bijlage 2. Tabellenbijlage


Tabel 14. Nscores in UP1scholen: nulmeting (200104): het aandeel geslaagde Havo en Vwo

leerlingen met een NT dan wel NGprofiel (in %), naar deelname in JetNet. 

Havo Vwo 
UP1 Scholen 2001-2004 2001-2004 

%N %NT %NG %N %NT %NG 
UP1-Jet-Net-scholen 
Accent College 24,3% 11,5% 12,8% 35,2% 12,5% 22,7% 
Bernardinus College 35,3% 14,3% 21,0% 55,2% 22,0% 33,2% 
Bernard Nieuwentijt (Damstede) 30,0% 17,4% 12,6% 49,2% 14,8% 34,4% 
Bouwens van de Boije 35,4% 16,9% 18,6% 39,2% 8,9% 30,4% 
Helen Parkhurst 30,2% 15,4% 14,8% 39,4% 16,9% 22,5% 
Hofstadlyceum 24,0% 11,7% 12,3% 37,1% 15,7% 21,3% 
Hondsrug College 17,3% 6,0% 11,3% 47,3% 16,0% 31,3% 
Kaj Munk College 28,4% 19,4% 9,0% 41,5% 19,5% 22,0% 
Lorentz Casimir Lyceum 27,6% 11,6% 15,9% 47,8% 15,1% 32,7% 
RK SG Marianum 32,8% 11,0% 21,8% 47,5% 13,4% 34,1% 
Newman College 28,3% 14,0% 14,3% 43,3% 17,5% 25,8% 
NSG Groenewoud 32,5% 12,4% 20,1% 45,6% 14,2% 31,3% 
Over Betuwe College 32,4% 15,7% 16,7% 53,5% 15,7% 37,8% 
Pleincollege Eckart 25,1% 10,2% 14,8% 40,7% 17,4% 23,4% 
De Populier 23,9% 8,5% 15,4% 46,8% 19,4% 27,4% 
Twents Carmel Coll. (Lyceumstr.) 32,9% 11,1% 21,8% 60,0% 19,5% 40,5% 
Gemiddeld UP1-Jet-Net 28,78% 12,94% 15,83% 45,58% 16,16% 29,43% 

UP1-scholen (geen Jet-Net) 
Baudartius College 31,7% 11,9% 19,8% 55,5% 6,5% 49,0% 
Beatrix College 30,7% 10,3% 20,3% nvt nvt nvt 
Bonhoeffer College 29,0% 15,9% 13,1% 49,8% 17,3% 32,6% 
SG St. Bonifatius College 26,7% 7,1% 19,6% 42,3% 14,5% 27,8% 
Coornhert Gymnasium nvt nvt nvt 59,7% 18,5% 41,2% 
IJssel College 19,7% 11,2% 8,5% 39,7% 25,4% 14,3% 
Knippenbergcollege 33,1% 11,6% 21,5% 48,5% 18,6% 29,9% 
Northgo College 26,6% 10,7% 15,9% 51,2% 17,4% 33,9% 
OSG de Meergronden 31,9% 17,8% 14,1% 48,2% 20,1% 28,0% 
Pius X College (Almelo) 34,9% 15,4% 19,6% 56,7% 23,1% 33,6% 
Praedinus Gymnasium nvt nvt nvt 49,2% 22,6% 26,6% 
SG Ubbo Emmius 34,0% 13,6% 20,3% 58,8% 13,1% 45,8% 
SG De Waerdenborch 33,4% 19,3% 14,2% 51,9% 26,6% 25,3% 
Gemiddeld UP1 (geen Jet-Net) 30,15% 13,16% 16,99% 50,96% 18,64% 32,33% 
Overall gemiddeld (UP1) 29,9% 13,0% 16,9% 49,1% 16,8% 31,9% 

Bron: Auditcommissie (2006), Audit Universum programma. Den Haag: Platform Bèta 

Techniek. 
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