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1 Inleiding 

Met het oog op de mid-term review van het Platform Bèta Techniek (PBT) in het najaar van 

2006 zijn de programma’s die onder de vlag van PBT worden uitgevoerd, onderworpen aan 

een audit. Zo ook het Universum Programma (UP). De UP audit is uitgevoerd door de UP 

auditcommissie1, in de periode mei t/m september 2006. In deze periode hebben 

auditcommissieleden een bezoek gebracht aan een selectie van 12 VO scholen die in de 

eerste tranche van het UP (UP1) zijn verzocht deel te nemen aan UP.2 Daarnaast zijn ook 

de resterende UP1 scholen geaudit, zij het op een minder intensieve wijze.  

In dit rapport legt de UP auditcommissie haar voornaamste bevindingen neer. Het rapport 

is als volgt opgebouwd.  

In hoofdstuk 2 wordt een korte schets gegeven van de opzet van het Universum 

programma. Daarbij komen de doelstellingen, de focus van het programma, de 

onderliggende filosofie en het UP kompas aan de orde (2.2), en aanpalende programma’s 

in de onmiddellijke omgeving van UP (2.3).  

In hoofdstuk 3 wordt kort beschreven hoe het programma is uitgerold. Daarbij komen 

achtereenvolgens de drie UP tranches aan de orde (3.1), de gevolgde auditprocedure en de 

gehanteerde toetsingscriteria (3.2).  

Vervolgens beschrijft hoofdstuk 4 de uitgangssituatie, aan de hand van de beschikbare 

gegevens uit de intake (4.1), de beschikbare profielscores (4.2), doorstroomcijfers (4.3), 

de gegevens over de deelname aan het Jongeren en Techniek Netwerk (JetNet; 4.4) en de 

herkomstcijfers (4.5). 

Hoofdstuk 5 gaat in op de huidige situatie in UP1 scholen, omstreeks één jaar na aanvang 

van het programma. We gaan daarbij uit van het onderscheid tussen enerzijds 

kwantitatieve (5.2) en anderzijds kwalitatieve beoordeling van de geboekte voortgang in 

het programma sinds de start in 2005 (5.3). Op de achtergrond hanteren we – impliciet – 

de toetsingscriteria urgentiebesef, de gehanteerde aanpak en het aangetroffen draagvlak, 

de waargenomen effecten, en de consistentie en kwaliteit van de verankering van het 

programma. Op basis hiervan benoemen we een aantal speerpunten waarop naar ons 

oordeel in de komende periode de nadruk zal dienen te liggen (5.4)  

Hoofdstuk 6 recapituleert in een leesvervangende samenvatting de voornaamste conclusies 

(6.1) en aanbevelingen (6.2). 

In de bijlagen wordt een overzicht gegeven van het Universum kompas (1), de Universum 

scholen (2), de samenstelling van de auditcommissie van het Universum programma (3), 

de door de auditcommissie bezochte Universum scholen (4), en van gemaakte afspraken 

tussen Universum- en volgscholen (5). 

 

                                               

1 Zie Bijlage 3 voor de samenstelling van de auditcommissie. 

2 Zie Bijlage 4. Bezochte UP scholen. 
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2 Opzet Universum Programma 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk geven we een kort overzicht van waar het Universum Programma voor 

staat. Ingegaan wordt op: 

- Doelstellingen, focus en onderliggende filosofie (2.2) 

- Aanpalende programma’s (2.3) 

2.2 Universum: doelen, focus en onderliggende filosofie 

In het Universum Programma werken VO scholen op vele manieren aan het aantrekkelijker 

maken van het bètatechnisch onderwijs en aan stimulering van Havo- en Vwo-leerlingen 

om te kiezen voor een N-profiel en een bètatechnische vervolgopleiding. Na selectie 

ontvangen UP scholen een financiële bijdrage die ze naar eigen oordeel en goeddunken 

kunnen inzetten om de UP doelstellingen te realiseren. Achterliggende filosofie is dat 

scholen zelf het best gepositioneerd zijn om te bepalen hoe deze doelen kunnen worden 

behaald. Verantwoording vindt achteraf plaats, onder andere via het monitoring- en 

auditproces. 

Daarnaast is de integrale benadering een belangrijke hoeksteen van het programma. UP 

scholen worden geacht zoveel mogelijk integraal aandacht te besteden aan de 

‘koersbepalende elementen’ in het Universum kompas (zie Figuur 1). Wanneer een school 

beleid en activiteiten ontwikkelt op elk van deze koersbepalende elementen is de kans 

groot dat een goede bijdrage wordt geleverd aan een grotere doorstroom naar het 

bètatechnisch hoger onderwijs. 

In de eerste tranche van het Universum programma zijn de volgende koersbepalende 

elementen gehanteerd: 

- didactische- en onderwijsvernieuwing 
- onderwijs anders organiseren 
- vakvernieuwing en nieuw bètavak 
- praktijk- en beroepsoriëntatie 
- regionale netwerken 
- binnen- en buitschools leren 

 

Het Universum Programma is een lerend programma. De kennis en ervaringen van de 

scholen bepalen hoe het programma zich ontwikkelt. Op basis van de intakegesprekken 

met de UP1 scholen en discussies met experts heeft het Platform geconcludeerd dat een 

gewijzigde indeling van het huidige kompas noodzakelijk is. Zo is tijdens de intake van UP1 

scholen gebleken dat de vakvernieuwing nauw aansluit bij de didactische en 

onderwijsvernieuwing. Ook blijken veel voorbeelden van binnen- en buitenschools leren 

voor de scholen te vallen onder praktijk- en beroepsoriëntatie. Daarnaast is uit de 

intakegesprekken naar voren gekomen dat andere aspecten zeer belangrijk zijn bij het 

stimuleren van leerlingen om te kiezen voor een N-profiel en een bètatechnische 

vervolgopleiding, te weten profiel- en studiekeuzebegeleiding, en thema’s zoals meisjes, 

ICT, HAVO, internationalisering, etc. 

Vanaf UP2 is dit – aangepaste – kompas gehanteerd bij de intakegesprekken, de monitor 
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en audit en in communicatieactiviteiten. Het Platform ziet erop toe dat UP1 scholen, die tot 

nu toe het oorspronkelijke kompas hebben gehanteerd in de aanmelding en intake, van 

deze wijziging geen hinder ondervinden.Een toelichting op de windstreken van het 

Universum kompas staat in Bijlage 1. 

Op basis hiervan is besloten het kompas aan te passen (Figuur 1).  

 

Figuur 1. Het aangepaste Universum kompas. 

 

 

 

 

2.3 Aanpalende programma’s  

Het Universum Programma opereert niet in het luchtledige. Naast UP worden onder de vlag 

van het Platform Bèta Techniek ook programma’s uitgevoerd die specifiek gericht zijn de 

toeleveranciers en de afnemers van leerlingen in het voortgezet onderwijs: 

- Het VTB programma (Verbreding Techniek Basisonderwijs) streeft naar onderwijs 

waarin techniek een vanzelfsprekende plaats heeft en waarin kinderen enthousiast 

zijn en gestimuleerd worden (zie www.techniekbasisonderwijs.nl) 

- Het Sprint programma, dat specifiek gericht is op het hoger onderwijs. In het 

Sprint programma geven hogescholen en universiteiten samen met het Platform 

Bèta Techniek vorm aan de ambitie om in 2010 15% meer afgestudeerden in de 

opleidingen natuur en techniek te realiseren (zie www.sprintprogramma.nl). 

Daarnaast zijn ook de programma’s Ambitie en ACT indirect relevant van belang voor het 

Universum programma:  

- Het Ambitie programma richt zich op versterking van de wervende kracht van het 

beroepsonderwijs en het voorkomen van voortijdige uitval. Daartoe werkt het 

Platform in samenwerking met de hele beroepskolom aan bundeling van krachten 
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om het innovatief vermogen van het technisch onderwijs te vergroten (zie 

www.ambitieprogramma.nl). 

- In het ACT (Aantrekkelijke Carrières Techniek) programma werkt het Platform aan 

werving en behoud van bètatechnisch talent om de economische ambities van 

Nederland te realiseren (zie www.actprogramma.nl). 

 

Naast bovengenoemde PBT programma’s lopen in het voortgezet onderwijs een aantal VO 

projecten die qua oriëntatie, doelstelling en focus raakvlak en zelfs deels overlappen met 

het UP (maar ook qua focus verschillen). Het gaat daarbij in het bijzonder om: 

- Technasium: een formule voor beter bètaonderwijs. Het technasium kan worden 

getypeerd als een onderwijsstroom voor Vwo en Havo. De Technasium formule is 

in eerste instantie ontwikkeld op vijf scholen in Groningen, maar inmiddels zijn ook 

elders in Nederland regionale clusters van Technasium scholen ontstaan. In de 

formule staan onderzoek en ontwerpen centraal. Samenwerking met 

beroepspraktijk en vervolgopleidingen vormen een vast bestanddeel van 

projectopdrachten, die bij onderzoek en ontwerpen worden gegeven. Het 

technasium werkt met competenties die zijn geformuleerd vanuit beroepspraktijk 

en hoger onderwijs. Het technasium verbindt denken met doen. Een leerling krijgt 

op het technasium ruim de gelegenheid om kennis te maken met de moderne 

wereld van bèta en techniek (www.technasium.nl).3  

- XLNT talent werkt een 15-tal VO scholen samen met een aantal kennisinstellingen 

aan de toenadering van (voortgezet) onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

door echte onderzoeksvragen van kennisinstellingen als startpunt van onderwijs te 

gebruiken (www.xlnt-talent.nl).4 

- HiSPARC (High School Project on Astrophysics Research with Cosmics) is een open 

netwerk waarin momenteel meer dan 30 scholen en 6 universiteiten deelnemen 

(www.hisparc.nl). 

- Aan Bètapartners nemen een zestiental scholen in de regio Amsterdam deel, de 

Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit 

en science center Nemo deel. Deze partijen hebben een convenant getekend 

gericht op het aantrekkelijker maken van bètaonderwijs in de onderbouw en 

                                               

3 In de provincie Groningen: het Zernike College (Groningen), Praedinius gymnasium (Groningen), 

H.N. Werkman-College (Groningen), RSG de Borgen (Leek), ChrSG Ubbo Emmius (Stadskanaal, 

Veendam en Winschoten); in Overijssel: het Bonhoeffer College (Enschede), OSG Erasmus (Almelo), 

CSG Reggesteyn, Thorbecke SG (Zwolle), De Waerdenborch (Holten); in Midden-Nederland: Gerrit 

Rietveld College (Utrecht), CSG Het Streek (Ede), Candea College (Duiven), Merletcollege (Cuijk), 

Meridiaan College 't Hooghe Landt (Amersfoort). In Noord-Brabant (voornemen 2007): Pleincollege 

Eckart (Eindhoven), Dr. Knippenberg College (Helmond), Varendonk College (Asten), het 

Theresialyceum (Tilburg) en Van Maerlant Lyceum (Eindhoven). 

4 In XLNT talent nemen momenteel de volgende scholen deel: Fivelcollege (Delfzijl), dr. Aletta Jacobs 

college (Hoogezand), OSG Hengelo, vestiging De Bataafse Kamp, Zuyderzeecollege (Emmeloord), 

Oostvaarderscollege (Almere), RSC Broklede (Breukelen), Leidsche Rijn college (Utrecht), Bernard 

Nieuwentijt College (Amsterdam), Erasmuscollege (Zoetermeer), Chr. College De Populier (Den Haag), 

Farelcollege (Ridderkerk), Zwin college (Oostburg), St. Maartenscollege (Maastricht), 

Bernardinuscollege (Heerlen), en het Bouwens van der Boije college (Panningen). Daarnaast zijn ook 

de volgende kennisinstellingen deelnemer: Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), het 

KNMI, en de Universiteit Leiden.  
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verbetering van de aansluiting op het hoger onderwijs. (www.betapartners.nl)5. 

Het Universum Programma bouwt voort op de initiatieven en resultaten van deze VO 

projecten. Een aanzienlijk aantal UP scholen is ook betrokken bij een of meer van deze VO 

projecten (dit was een van de selectiecriteria – zie 3.1). Een overzicht van de geografische 

spreiding van deze bèta-initiatieven en de drie Universum tranches wordt gegeven in 

Figuur 2 resp. Figuur 3. 

Figuur 2. Geografische spreiding van Bètapartners, XLNT Talent en Technasia (oktober 2006). 

 

 

                                               

5 De deelnemende scholen zijn in Amsterdam: het Calandlyceum, het Fons Vitae Lyceum, het Bernard 

Nieuwentijt College (Damstede), het Montessori Lyceum, het AICS, het Ignatius Gymnasium, en het 

Pieter Nieuwland College/ Cygnus  Gymnasium. In Almere: het Baken Park Lyceum, Helen Parkhurst 

Daltonschool en De Meergronden. In Breukelen: RSG Broklede. In Bussum: het Goois Lyceum. In 

Castricum: het Bonhoeffer College. In Hoofddorp: het Kai Munk College, in Purmerend: PSG/Jan van 

Egmond; en het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.  
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Afgezien van Bètapartners (rond Amsterdam) en het XLNT Talent netwerk met een aantal 

regionale clusters, valt op dat de (al dan niet voorgenomen) Technasia vooral buiten de 

Randstad liggen. De drie UP tranches laten een relatief goede spreiding zien over heel 

Nederland, met Friesland en Drente als onmiskenbare uitzondering. Daarnaast lijkt ook 

extra aandacht nodig voor de kop van Noord-Holland, de kop van Limburg, de Veluwe, het 

noordelijk deel van Noord-Brabant, en Zeeland. Overigens kan dit beeld nog genuanceerd 

worden door te kijken naar de spreiding van het leerlingenaanbod. 

Figuur 3. Geografische spreiding van de drie tranches van het Universum programma. 

 

 

Zowel de andere “aanpalende” programma’s van het Platform Bèta Techniek als de “VO 

projecten” bemoeilijken een op zichzelf staande audit van het Universum programma. 

Positiever uitgedrukt, Universum is niet op het nulpunt gestart, maar bouwt voort op 

bestaande bètanetwerken en –projecten die elkaar versterken. Universum maakt deel uit 

van het geheel van bètatechniek initiatieven. Wellicht is het Universum programma door 

haar brede insteek (zie het kompas) relatief goed gepositioneerd om (meer) te gaan 

fungeren als integrerend programma voor de andere bètatechniek initiatieven.  
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3 Uitrol Universum programma 

3.1 Drie tranches 

Het UP is uitgezet in drie tranches, UP 1 t/m 3. In eerste instantie heeft het Platform Bèta 

Techniek op basis van een aantal criteria een selectie gemaakt van VO scholen die in 

aanmerking komen voor deelname aan het UP. Tot deze criteria behoren:  

- hoge N-profielscores; 

- goede doorstroom van geslaagde VO leerlingen naar bètatechnische 

vervolgopleidingen in het hoger onderwijs; 

- actieve deelname in bètatechnisch relevante netwerken, en 

- de mate waarin de betreffende school integraal aandacht besteedt aan de 

verschillende windstreken in het Universum kompas (zie ook Bijlage 1).  

Daarnaast is ook gestreefd naar een zekere mate van regionale spreiding. In afwijking van 

de gang van zaken in tranche 1 hebben VO scholen die geïnteresseerd zijn in deelname 

aan de tranches 2 en 3 van UP, zich moeten aanmelden middels een inschrijvingsformulier. 

Een selectiecommissie heeft een deel van deze aanmeldingen gehonoreerd waarna met 

betrokken scholen vanuit het PBT een intakegesprek is gevoerd. Per tranche is na afloop 

van de intakegesprekken definitief gekozen welke VO scholen aan het UP meedoen. Bijlage 

1 geeft een overzicht van de geselecteerde VO scholen in tranche 1 en 2.  

De selectie en intake van de 29 UP1 scholen heeft plaatsgevonden in de periode juli t/m 

oktober 2005. Na de UP2 selectie (eind februari 2006) heeft de intake van de 30 UP2 

scholen plaatsgevonden in de periode maart t/m mei 2006. Eind mei 2006 heeft de UP3 

selectie plaatsgevonden. Van de omstreeks 80 VO scholen die zich hiervoor hadden 

ingeschreven, is de aanvraag van 30 niet gehonoreerd. Met de resterende 50 scholen is in 

de periode juni t/m september 2006 een intakegesprek gevoerd. Op grond van deze 

laatste intakeronde zullen naar verwachting een 40-tal UP3 scholen worden geselecteerd.  

Daarmee nemen na drie intakerondes omstreeks 100 VO scholen deel aan het UP. Elke UP 

school heeft een volgschool waarmee verbreding van het bereik van het UP en de 

“slagkracht” om tot vernieuwing te komen wordt beoogd.  

Onderhavig auditrapport heeft in beginsel alleen betrekking op de eerste UP tranche van 

29 VO scholen. Deze UP1 scholen zijn inmiddels immers ongeveer een jaar actief in 

Universumverband. UP2 scholen zijn nog maar kort op de hoogte van hun selectie, terwijl 

de selectie van UP3 scholen parallel loopt aan deze audit. Het zou daarom weinig zinvol 

zijn om UP2 en 3 scholen systematisch in deze audit te betrekken.  

Naast deze 29 UP1 scholen maken ook – zij het indirect – de volgscholen van de UP1 

scholen deel uit van deze audit. Inmiddels werken 25 van de 29 UP1 scholen samen met 

een volgschool. Van deze volgscholen heeft overigens een niet te verwaarlozen aantal 

inmiddels zelf een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor deelname aan het 

UP. Daarmee wordt geïllustreerd hoe effectief de olievlekwerking is die aan het concept 

volgschool is verbonden.  
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3.2 Auditprocedure en toetsingscriteria 

Het Universum programma wordt jaarlijks bekeken, waarbij onderscheid is gemaakt tussen 

de monitoring van de voortgang en de auditing door een onafhankelijke auditcommissie 

(M&A). De monitor beoogt vast te stellen hoe het programma zich op bepaalde momenten 

heeft ontwikkeld, resulterend in een reeks “foto’s”. De auditcommissie beoordeelt dit type 

“foto’s” genomen van het programma op verschillende momenten. Daarbij opereert de 

auditcommissie niet alleen als beoordelaar, maar ook – en vooral – als kritisch 

gesprekspartner (“critical friend”) die beoogt ondersteuning en verbeteringssuggesties te 

geven. Door zich een beeld te vormen van de manier waarop het programma zich 

ontwikkelt op de deelnemende scholen, kan de auditcommissie ook een diagnoserol spelen 

en waarnemen met wat voor soort problemen sommige scholen worstelen, wat 

oplossingsrichtingen zijn die in andere scholen zijn bedacht, en welke stappen kunnen 

bijdragen aan versterking van de vernieuwing van het bètaonderwijs. Kortom, de 

auditcommissie neemt waar, beoordeelt en adviseert.  

In het eerste jaar van het Universum programma ligt de nadruk van het monitoring en 

auditproces op kennismaking, zowel in UP-scholen onderling, via focusgroepen, als met de 

auditcommissie. Aangezien het programma nog maar betrekkelijk kort loopt, heeft het 

eerste auditmoment een relatief “zacht” karakter en heeft de nadruk gelegen op adviseren 

en het doen van verbeteringssuggesties. Het tweede auditmoment zal naar verwachting 

een meer toetsend karakter hebben: is er voldoende zicht op realisatie van de beoogde 

doelen en kan de deelname van betreffende scholen op basis van geboekte resultaten 

worden gecontinueerd?  

Een belangrijk instrument van de UP auditcommissie is het auditgesprek. Centraal in dit 

gesprek staan de volgende criteria: 

- het besef van urgentie: is er binnen de school overeenstemming over de aard van 

“het probleem”, voelt men zich probleemeigenaars? Hoe voortvarend is de 

deelname aan UP in gang gezet, is na de planfase de vaart erin gebleven, welke 

voortgang is geboekt? 

- Visie: is er op schoolniveau een (breed gedeelde) visie en strategie ontwikkeld over 

de wijze waarop, de middelen waarmee en met welke focus (op specifieke 

doelgroepen, denk aan meisjes, Havo-leerlingen) de bèta techniek ambities kunnen 

worden gerealiseerd? Is er zicht op realisatie van de gestelde doelen? Is er een 

duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden? 

- Aansturing: wordt de deelname aan het UP voldoende krachtig en effectief 

aangepakt door schoolleiding, UP coördinator en andere sleutelactoren in de 

uitvoering? Is de schoolleiding voldoende gecommitteerd? Is er voldoende 

voortgangsbewaking? Krijgen sleutelactoren voldoende ruimte en steun om de 

beoogde doelen te realiseren?  

- Verankering: zijn de ontwikkelde activiteiten, procedures en instrumenten 

voldoende ingebed in het instellingsbeleid en de plannen van sleutelactoren in UP? 

Is er zicht op voortzetting van ingezette initiatieven ná afronding van het 

(deel)programma?  

Daarnaast beschikt de auditcommissie over de informatie in schooldossiers die het PBT 

bijhoudt van alle aan het UP deelnemende scholen. Deze schooldossiers bevatten 

documenten waarin uitgangsituatie, plannen en ontwikkelingsvoortgang zijn vastgelegd: 

- verslag van het intakegesprek met de school (bij aanvang van de deelname aan 

het UP); 
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- korte briefings (ten behoeve van intake- c.q. auditgesprek); 

- (van een aantal scholen) een verslag van het auditgesprek (bijlage 6); 

- een monitorverslag op basis van bijeenkomsten van de focusgroepen;6 

- radar charts op basis van: 

o het oordeel van de selectiecommissie 

o het oordeel van vertegenwoordigers van de school zelf tijdens 

bijeenkomsten van de focusgroepen (self-assessment). 

Tenslotte beschikt de auditcommissie over kwantitatieve informatie die betrekking heeft op 

profielscores, doorstroomcijfers en herkomstcijfers van HO instellingen die afnemer zijn 

van geslaagde leerlingen van VO scholen. Enerzijds gaat het daarbij om gegevens van de 

onderwijsinspectie, anderzijds om gegevens aangeleverd door betrokken scholen. Op basis 

van deze cijfermatige informatie kan een solide nulmeting worden gedaan alsook – op 

termijn – diverse voortgangsmetingen.  

                                               

6 Deze verslagen zijn van de hand van het APS dat verantwoordelijk is voor organisatie en 

verslaglegging van de monitorbijeenkomsten van UP scholen. 
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4 Uitgangssituatie 

De uitgangssituatie van het Universum programma wordt in grote lijnen bepaald door twee 

typen bronnen: de intakeverslagen (4.1) en de beschikbare kwantitatieve informatie: 

- Profielscores (4.2) 

- doorstroomcijfers (4.3) 

- herkomstcijfers (4.4), en  

- cijfers over de interface tussen Universum en JetNet (4.4).  

4.1 Intakeverslagen 

De intakeverslagen vormen de primair kwalitatieve vastlegging van de nulmeting per 

school. In een intakeverslag wordt de uitgangssituatie van een UP school beschreven, de 

plannen en de doelstellingen. In het intakegesprek komen de “windrichtingen” in het 

Universum kompas (cf. 2.2) systematisch aan de orde. Parallel aan de intake – gebaseerd 

op een open gesprek tussen vertegenwoordigers van het Platform en de UP school-in-spe – 

worden de scholen ook gevraagd een enquête met overwegend gesloten vragen in te 

vullen.  

De verzameling van intakeverslagen is daarmee het ankerpunt voor de kwalitatieve 

nulmeting. Op basis van de intake van UP1 zijn de voornaamste bevindingen van deze 

eerste tranche neergelegd in een monitoringrapport.7 In hoofdstuk 5 grijpen we bij de 

bespreking van kwalitatieve aspecten van de voortgang terug op de intakeverslagen. 

4.2 Profielscores 

Zoals vastgesteld in het aangehaalde monitoringrapport, vormen met name de 

systematisch verzamelde gegevens over de profielkeuze van geslaagde Havo en Vwo 

eindexamenleerlingen een goede indicator voor de potentiële doorstroom naar 

vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. Immers, de keuze voor het NT en – in mindere 

mate – het NG-profiel is in belangrijke mate bepalend voor de keuzemogelijkheden voor de 

vervolgstudie. Relatief veel geslaagde leerlingen met een NT-profiel kiezen voor een 

bètatechnische vervolgopleiding. Bij de geslaagde leerlingen met een NG-profiel is die 

relatie minder “hard”, maar ook van die populatie stroomt een niet onaanzienlijk deel door 

naar bètatechnische vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. Omgekeerd is het voor 

leerlingen die kiezen voor een EM – en al helemaal voor een CM – profiel lastig (zo niet 

onmogelijk om verder te studeren in een bètatechnische richting (zie ook Figuur 4). 

Deze gegevens worden door de onderwijsinspectie verzameld en vormen – weliswaar met 

enige vertraging – een betrouwbare indicator. Op het moment van rapporteren zijn deze 

gegevens beschikbaar tot en met 2005. We nemen het meerjarig gemiddelde over de 

periode 2001-04 als uitgangspunt. Tabel 1 geeft een overzicht van deze nulmeting, 

uitgesplitst naar de keuze voor het NT- dan wel NG-profiel door geslaagde Havo- en Vwo-

                                               

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

tranche UP scholen. Aanzet tot een monitoring instrument. Utrecht: Dialogic. 
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leerlingen aan UP1 scholen. 

Tabel 1. N-scores in UP1 scholen: nulmeting (2001-04): het aandeel geslaagde Havo- en Vwo-

leerlingen met een NT- dan wel NG-profiel (in %). 

  Havo Vwo 
UP1 Scholen 2001-2004 2001-2004 

  %N %NT %NG %N %NT %NG 
Accent College 24,3% 11,5% 12,8% 35,2% 12,5% 22,7% 
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 
Bernardinus College 35,3% 14,3% 21,0% 55,2% 22,0% 33,2% 
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% 
Bouwens van de Boije 35,4% 16,9% 18,6% 39,2% 8,9% 30,4% 
Coornhert Gymnasium nvt nvt nvt 59,7% 18,5% 41,2% 
Bernard Nieuwentijt (Damstede) 30,0% 17,4% 12,6% 49,2% 14,8% 34,4% 
Eckartcollege sg. Het Plein 25,1% 10,2% 14,8% 40,7% 17,4% 23,4% 
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% 
IJssel College 19,7% 11,2% 8,5% 39,7% 25,4% 14,3% 
Kaj Munk College 28,4% 19,4% 9,0% 41,5% 19,5% 22,0% 
Knippenbergcollege 33,1% 11,6% 21,5% 48,5% 18,6% 29,9% 
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% 
Northgo College 26,6% 10,7% 15,9% 51,2% 17,4% 33,9% 
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% 
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% 
De Populier 23,9% 8,5% 15,4% 46,8% 19,4% 27,4% 
Praedinus Gymnasium nvt nvt nvt 49,2% 22,6% 26,6% 
Twents Carmel Coll. (Lyceumstr.) 32,9% 11,1% 21,8% 60,0% 19,5% 40,5% 
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 29,9% 13,0% 16,9% 49,1% 16,8% 31,9% 
 

Uit Tabel 1 blijkt dat de gemiddelde (over de periode 2001-04) N-score8 bij de Vwo’ers aan 

UP1 scholen 49,1% bedraagt; bij geslaagde Havo-leerlingen heeft 29,9% een N-profiel. 

Tussen Havo en Vwo bestaat dus een aanzienlijk verschil. De bandbreedte in de N-scores 

bij UP1 scholen is groot: bij de Havo-leerlingen loopt de N-score uiteen van 17,3% tot 

35,4%, bij de Vwo’ers van 35,2% tot 60%. Hoge N-scores in het Vwo hoeven dus niet 

gepaard te gaan met hoge scores in de Havo, en omgekeerd. Deze grote verschillen in 

uitgangssituatie zijn niet zonder betekenis voor het verbeteringspotentieel: scholen met 

een lage N-score hebben in beginsel meer ruimte om deze score op te krikken dan scholen 

die al op een hoog niveau zitten.  

Wanneer we de N-score uitsplitsen in NT en NG, valt op het aandeel NT in de N-score bij 

                                               

8 De N score is het aandeel leerlingen met een N-profiel op het totaal aantal geslaagde leerlingen per 

leerjaar.  
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de Havisten beduidend hoger (43,5%) ligt dan bij de Vwo’ers (34,2%). Vwo’ers zijn relatief 

eerder geneigd tot een keuze voor het NG-profiel dan Havisten. Bij de Havo-leerlingen 

variëren de NT-scores tussen 6% en 19,4%, bij de Vwo’ers tussen 6,5% en 26,6%, in 

beide gevallen een grote bandbreedte. Tegenover een lage NT-score staat vaak (maar niet 

steeds) een hoge NG-score. Deze combinatie zou kunnen duiden op een NT-potentieel 

onder de leerlingen die in de praktijk voor het NG-profiel kiezen. 

Een nadeel van dit type gegevens (over de profielkeuze van geslaagde Havo en Vwo 

eindexamenleerlingen) is dat geen uitsplitsing wordt gemaakt tussen jongens en meisjes. 

Indien deze uitsplitsing wel voor handen zou zijn, zou een nauwkeuriger en meer 

toegespitste analyse mogelijk zijn van het profielkeuzegedrag van jongens en meisjes 

leerlingen in Havo en Vwo, en daaruit voortvloeiend, een nauwkeuriger bepaling van 

haalbare (beleids)opties om het keuzegedrag van meisjes effectief te beïnvloeden. Het 

verdient krachtige aanbeveling dat het Platform bij de onderwijsinspectie aandringt op 

genoemde uitsplitsing naar jongens en meisjes. 

In aanvulling daarop geeft de gemaakte profielkeuze door Havo en Vwo leerlingen in hun 

derde resp. vierde leerjaar een goede indicatie van de mogelijke doorstroom naar 

vervolgopleidingen in het hoger onderwijs twee jaren later. In die zin vormen deze 

instroomcijfers een vooraankondiging, of – anders geformuleerd – een vroege indicator van 

de mogelijke doorstroom twee jaar later. Aan deze gegevens kleeft het nadeel van 

relatieve onbetrouwbaarheid: veel scholen blinken niet uit in adequate en nauwkeurige 

aanlevering van profielscores. Dit is te meer opmerkelijk aangezien het hier gegevens 

betreft die betrekking hebben op het primaire proces van VO scholen. Verbetering van de 

kwaliteit van deze gegevensstroom vormt ontegenzeglijk een aandachtspunt, voor scholen, 

het Platform en voor het Universum programma.  

4.3 Doorstroomcijfers 

Naast de profielscores is ook de feitelijke doorstroom van geslaagde Havo en Vwo 

leerlingen naar bètatechnische vervolgopleidingen in het hoger onderwijs een uiterst 

relevante informatiebron over het succes waarmee VO scholen werken aan een grotere 

stroom van bètatechnische gekwalificeerde studenten. De onderwijsinspectie verzamelt 

deze gegevens systematisch, in dit geval wel met een uitsplitsing naar jongens en meisjes. 

Daardoor kunnen we nauwkeurig per school de doorstroomquote bepalen: het aandeel 

geslaagde Havo en Vwo leerlingen met een NT dan wel NG-profiel dat feitelijk kiest voor 

een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Deze uitstroom vanuit het 

voortgezet onderwijs vormt het overgrote deel van de instroom van studenten in het 

bètatechnische hoger onderwijs.  

Tabel 2 geeft een overzicht van deze doorstroom bij UP1 scholen. In de uitgangssituatie 

blijkt bijna 40% van de geslaagde Havo- en Vwo-leerlingen aan UP1 scholen feitelijk door 

te stromen naar bètatechnische vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. Tussen Havo en 

Vwo treden in dit opzicht gemiddeld geen grote verschillen op. Wel zijn de verschillen in de 

doorstroomquote tussen de UP1 scholen substantieel te noemen.9  

                                               

9 De bandbreedte in de doorstroomquote is bij de Havo-doorstroom van UP1 scholen 23,6% - 62,6%, 

bij de Vwo’ers 22,9% - 57,6%. 
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Tabel 2. Nulmeting doorstroom van geslaagde Havo- en Vwo-leerlingen van UP1 scholen, in %, 2003-

2004 (bron: Onderwijsinspectie).  

Scholen Havo Vwo 

  2003-04 2003-04 

Accent College 35,1% 63,6% 

Baudartius College  32,8% 29,0% 

Beatrix College  35,0% nvt 

Bernardinus College nvt 30,9% 

Bonhoeffer College 50,2% 38,3% 

SG St. Bonifatius College 30,1% 22,9% 

Bouwens van der Boije 39,6% 52,2% 

Coornhert Gymnasium nvt 38,6% 

Bernard Nieuwentijt (Damstede) 56,8% 68,4% 

Eckartcollege sg. Het Plein 42,8% 47,5% 

Helen Parkhurst 23,5% 50,0% 

Hofstadlyceum 19,8% 20,2% 

Hondsrug College 37,1% 33,2% 

IJssel College 51,8% 45,0% 

Kaj Munk College 70,0% 41,6% 

Knippenbergcollege 52,5% 40,0% 

Lorentz Casimir Lyceum 36,8% 38,8% 

RK SG Marianum 38,5% 35,5% 

Newman College 40,7% 47,6% 

Northgo College 28,3% 37,5% 

SG Groenewoud 43,1% 24,5% 

Over Betuwe College 43,4% 45,0% 

OSG de Meergronden 26,7% 24,7% 

Pius X College (Almelo) 39,0% 32,2% 

De Populier 23,7% 23,6% 

Praedinius Gymnasium nvt 29,8% 

Twents Carmel Coll. (Lyceumstr.) 49,8% 45,0% 

SG Ubbo Emmius 39,7% 42,5% 

SG De Waerdenborch 39,3% 44,1% 

Gemiddeld 39,5% 39,0% 
Legenda: de doorstroomquote is het percentage leerlingen met een N profiel dat doorstroomt naar een 

bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs. 

Daarnaast geven ook de doorstroompatronen vanuit Havo en Vwo naar bètatechnische 

vervolgopleidingen in het hoger onderwijs inzicht in de relatie tussen profielkeuze en 

(bètatechnische) vervolgstudiekeuze. Figuur 4 geeft hiervan een overzicht op basis van alle 

VO scholen in 2003, gedifferentieerd naar geslaagde Havo- en Vwo-jongens- en -

meisjesleerlingen.  

Duidelijk blijkt hoezeer met name de keuze van een NT-profiel bepalend is voor de 

doorstroom naar bètatechnische vervolgopleidingen in het hoger onderwijs, vooral bij 

Havo-leerlingen. De instroom vanuit het voortgezet onderwijs in het bètatechnisch HBO 

bestond in 2003 voor 68,4% uit leerlingen met een NT-profiel. In het bètatechnisch WO 

bestaat de instroom juist voor een relatief groot deel (61,2%) uit NG’ers (Tabel 3).  
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Dan het onderscheid in de profielkeuze en doorstroom van jongens en meisjes vanuit het 

voortgezet onderwijs naar het bètatechnisch hoger onderwijs. Van de geslaagde Havo-

jongens met een NT profiel kiest maar liefst 65,5% voor een bètatechnisch vervolg in het 

HBO. Ook bij de geslaagde Vwo-jongens met een NT-profiel treedt dit patroon op, zij het in 

iets mindere mate: daar stroomt 48,9% van de NT’ers door naar een bètatechnische 

vervolgstudie in het WO. Bovendien kiest nog eens 5,6% van de Vwo’ers met NT voor een 

bètatechnisch vervolg in het HBO.  

Figuur 4. Nulmeting doorstroom van geslaagde Havo- en Vwo-jongens- en -meisjesleerlingen met een NT- of NG-

profiel, naar bètatechnische dan wel overige vervolgopleiding in het HBO dan wel het WO, in %, 2003-2004. 
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Tabel 3. Nulmeting instroom vanuit het voortgezet onderwijs in het bètatechnisch HBO resp. WO, 

2003-2004, in %. 

Instroom in HBO bt 2003 Instroom in WO bt 2003
# lln % # lln %

vanuit Havo NT 5099 61,3% Vwo NT 5154 65,6%
Havo NG 2338 28,1% Vwo NG 2701 34,4%
Vwo NT 475 5,7% 7855 100,0%
Vwo NG 408 4,9%

8320 100,0%  

 

Bij geslaagde Havo- en Vwo-leerlingen met een NG-profiel treedt deze relatie (tussen 

profielkeuze en bètatechnische vervolgkeuze) veel minder nadrukkelijk op: bij de Havisten 

met NG kiest 16,1% van de jongens voor doorleren in een bètatechnische opleiding in het 

HBO, maar een bijna even groot deel (15,7%) kiest voor een vervolg buiten de 

bètatechnische hoek. Van de Vwo-jongens met NG kiest 10,0% voor een bètatechnisch 

vervolg aan een universiteit, terwijl nog 2% verdergaat met een bètatechnische studie in 

het HBO. Bij de de Havo- en Vwo-leerlingen met een NG-profiel treedt de relatie tussen 

profielkeuze en vervolgstudiekeuze dus aanzienlijk minder nadrukkelijk op dan bij de 

NT’ers. Dit betekent dat – waar dat mogelijk en opportuun is – stimulering van de NT-

profielkeuze een relatief effectieve manier is om de doorstroom vanuit het VO naar 

bètatechnische vervolgstudies in het hoger onderwijs te bevorderen. Dit geldt vermoedelijk 

in het bijzonder voor die leerlingen die nu – om hen moverende redenen – de voorkeur 

geven aan NG, terwijl NT wel binnen hun bereik ligt. 

In voornoemde gegevensstroom is niet de uitval van bètatechniekstudenten in het hoger 

onderwijs opgenomen. Deze uitvalstroom is een waardevolle aanvullende informatiebron. 

Immers, het is niet ondenkbaar dat een aanwas in de bètatechnisch gekwalificeerde 

uitstroom van het voortgezet onderwijs gepaard gaat met een afname in de gemiddelde 

kwaliteit van de instromende studenten in het bètatechnische hoger onderwijs. Minder 

kwaliteit zou op termijn tot uitdrukking kunnen komen in meer uitval. De mate van succes 

waarmee geslaagde VO-leerlingen met een N-profiel zich ontwikkelen tijdens hun 

bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs, vormt een belangrijke indicator 

van de uitstroom van bètatechnisch gekwalificeerde studenten vanuit het 

onderwijssysteem naar de arbeidsmarkt. Pogingen om de instroom van VO-leerlingen in 

het bètatechnisch hoger onderwijs te vergroten zijn immers van betrekkelijke waarde 

indien een substantieel deel van deze instroom tijdens de studie uitvalt, zonder diploma. 

Daarnaast is het uiteindelijk van belang om een aanzienlijk dieper inzicht te krijgen in de 

doorstroompatronen en de daaraan ten grondslag liggende factoren door leerlingen 

gedurende hun onderwijsloopbaan te volgen. Een dergelijk inzicht vereist koppeling van 

leerling- en studentnummers.  

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 bètatechnische studies in het hoger 

                                               

10 Ontleend aan Bilderbeek, R.H. & L. Verhagen (2005), Monitoring Universum Programma. Intake van 

de eerste tranche UP scholen. Aanzet tot een monitoring instrument. Utrecht: Dialogic. 
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onderwijs. Beter inzicht in deze relatie levert op termijn betere sturingsmogelijkheden 

op.10  

 

4.4 JetNet en Universum 

Voorts kunnen we het raakvlak tussen UP1 scholen en JetNet, het Jongeren en Techniek 

Netwerk, onder de loupe nemen. JetNet en Universum kunnen aangemerkt worden als in 

hoge mate wederzijds versterkend. Voor UP scholen is JetNet een uiterst geschikt vehikel 

voor het concretiseren van de samenwerking met bedrijven. JetNet biedt hiervoor een 

geschikt en beproefd kader.  

Op het moment van rapporteren zijn 15 van de 29 UP1-scholen “JetNet-school”. Van de 30 

UP2-scholen nemen 9 scholen deel aan JetNet (we laten UP3 hier buiten beschouwing). 

Voor zover we beschikken over profielscores van betrokken scholen, wijzen deze – waar 

het de uitgangssituatie voor het Universum programma betreft – niet op betekenisvolle 

verschillen tussen UP-scholen die aan JetNet deelnemen en UP-scholen die daaraan niet 

deelnemen. Van de geslaagde Havo-leerlingen heeft 26% à 27% een N-profiel; bij de 

Vwo’ers ligt dit aandeel op 44% à 45%, ongeacht of deze scholen aan JetNet deelnemen of 

niet.11 Steeds zijn de verschillen tussen de scholen relatief groot, zowel bij de Havo- als de 

Vwo-leerlingen, zowel bij de JetNet-scholen als de niet-JetNet-scholen.  

De doorstroomquote van geslaagde Havisten en Vwo’ers van UP-scholen die aan JetNet 

deelnemen, wijkt niet noemenswaardig af van andere scholen. In de periode 2003-04 

stroomt 38,6% van de geslaagde Havo-leerlingen met een N-profiel door naar het 

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

UP1-scholen is de doorstroomquote 39,5% [Havo] resp. 39,0% [Vwo]; cf. Tabel 1). 

4.5 Herkomstcijfers  

Herkomstcijfers vormen de tegenhanger van bovengenoemde doorstroomcijfers. Met deze 

herkomstcijfers doelen we op gegevens over de herkomst van de instroom van studenten 

per universiteit, een en ander gedifferentieerd naar instroomjaar (2003-2005) en sexe. 

Aldus is per universiteit te reconstrueren van welke VO scholen hun bètatechnische 

instroom afkomstig is.  

Uit dit type gegevens is onder andere af te leiden wat het distributiepatroon is tussen de 

bètatechnische uitstroom van VO scholen en de instroom van bètatechnische 

vervolgopleidingen aan universiteiten.  

We gaan hier niet verder in op deze gegevensbron, aangezien de beschikbare gegevens 

een longitudinale analyse vooralsnog minder zinvol maken. Voor audits in een later 

stadium kan een dergelijke analyse wel interessante additionele inzichten opleveren. 

 

 

                                               

11 Overigens ligt de gemiddelde N-score bij de UP1-scholen iets hoger, bij de Havisten 29,9% en bij de 

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

profielscores.  
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5 Na één jaar Universum  

5.1 Algemeen 

De eerste tranche van het Universum Programma is ongeveer een jaar geleden gestart. 

Wat kan na een jaar Universum redelijkerwijs worden verwacht? Welke progressie kan in 

de oplossing van een robuust probleem – het vergroten van de in- en doorstroom van 

bètatechnisch geschoolden naar de arbeidsmarkt – in redelijkheid worden verwacht? Het 

antwoord op deze vraag is afhankelijk van veel (subjectieve) factoren – geduld, 

realiteitszin, vertrouwen in het verandervermogen van onderwijsinstellingen, etc. Het is 

daarom goed (en begrijpelijk) dat er een ‘harde’ target is gesteld: structureel 15% meer 

leerlingen en studenten in het bètatechnisch onderwijs in 2010 en een betere benutting 

van bestaand talent in bedrijven en onderzoeksinstellingen. 

Lineair geredeneerd moet de bètatechnische in- en doorstroom dus jaarlijks vanaf 2005 

omstreeks 2,5 à 3% toenemen om in de buurt van de target te komen. Op deze redenering 

kan ingebracht worden dat het teweeg brengen van een majeure verandering in zo’n 

beleidsresistent probleem enige tijd kost. Volgens dit “olietanker” argument12 kan de 

initiële impact beperkt zijn, maar na een incubatieperiode kan het Universum programma 

momentum krijgen, met stijgende in- en doorstroomresultaten. In dat geval hoeft een 

initiële toename in de grootteorde van 2% niet verontrustend te zijn. Door leereffecten ligt 

de beoogde impact na de incubatieperiode alsnog binnen bereik. 

Welke impact is na een jaar UP waarneembaar? We onderscheiden hier de typen impact: 

enerzijds de “harde”, kwantitatieve effecten van het programma (5.2), in termen van de in 

4.2 t/m 4.4 aangegeven indicatoren. Anderzijds de “zachte”, kwalitatieve effecten (5.2.1), 

in termen van de algemene auditcriteria van het Platform Bèta Techniek.  

5.2 Kwantitatieve impact 

We volgen bij het in kaart brengen van de kwantitatieve impact na een jaar Universum de 

indicatoren uit het vorige hoofdstuk:  

- profielscores (5.2.1); 

- doorstroomcijfers (5.2.2), en 

- cijfers over de ontwikkeling van JetNet in relatie tot Universum (5.2.3).  

5.2.1 Profielscores 

Vooral de systematisch verzamelde profielscores van geslaagde Havo- en Vwo-

eindexamenleerlingen geven een betrouwbare indicatie van de potentiële doorstroom naar 

                                               

12 In veel UP scholen richt de onderwijsvernieuwing zich op bepaalde speerpunten, niet zelden op de 

onderbouw. Zo beperkt de science stroom zich in De Populier (Den Haag) nu tot de onderbouw met 

volgend jaar de eerste 3e klas. Daardoor weten we pas volgend jaar hoe dit initiatief uitwerkt op de 

profielkeuze. De verwachtingen hierover zijn overigens positief.  
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vervolgopleidingen in het hoger onderwijs.13 In aanvulling daarop geeft de gemaakte 

profielkeuze door Havo- en Vwo-leerlingen in hun derde resp. vierde leerjaar een goede 

indicatie van de mogelijke doorstroom naar vervolgopleidingen in hoger onderwijs twee 

jaren later. Door het meerjarig gemiddelde (periode 2001-04) van de profielscores van 

geslaagde Havo- en Vwo-leerlingen te vergelijken met de profielkeuzes door Havo- en 

Vwo-leerlingen in hun derde resp. vierde leerjaar, krijgen we een vroege, voorlopige  

indicatie van de impact van het Universum programma op de profielkeuzeontwikkeling 

(Tabel 4).14  

Tabel 4.  De ontwikkeling van de N-profielkeuze door Havo- en Vwo-leerlingen van UP1-scholen 

(2001/04 versus 2006).15  

UP1 Scholen Havo Havo Havo Vwo Vwo Vwo

2001-04 2006 ∆ 2001-04 2006 ∆

Accent College 24,3% 34,5% 10,2% 35,2% 51,0% 15,8%
Baudartius College 31,7% 43,9% 12,2% 55,5% 54,3% -1,2%
Beatrix College 30,7% 40,1% 9,4% nvt nvt
Bernardinus College 35,3% 31,4% -3,9% 55,2% 54,2% -1,0%
Bonhoeffer College 29,0% 48,0% 19,0% 49,8% 54,0% 4,2%
SG St. Bonifatius College 26,7% 33,6% 6,9% 42,3% 64,0% 21,7%
Bouwens van der Boije 35,4% 31,1% -4,3% 39,2% 59,7% 20,5%
Coornhert Gymnasium nvt nvt nvt 59,7% 64,5% 4,9%
Bernard Nieuwentijt (Damstede) 30,0% 36,1% 6,1% 49,2% 47,0% -2,2%
Eckartcollege sg. Het Plein 25,1% 37,6% 12,5% 40,7% 54,5% 13,7%
Helen Parkhurst 30,2% 25,5% -4,7% 39,4% 59,7% 20,3%
Hofstadlyceum 24,0% 44,9% 20,8% 37,1% 63,6% 26,6%
Hondsrug College 17,3% 25,0% 7,6% 47,3% 62,3% 15,0%
IJssel College 19,7% 17,0% -2,7% 39,7% 41,7% 2,0%
Knippenbergcollege 33,1% 29,4% -3,7% 48,5% 52,7% 4,2%
Lorentz Casimir Lyceum 27,6% 41,5% 13,9% 47,8% 48,0% 0,3%
RK SG Marianum 32,8% 34,5% 1,7% 47,5% 69,7% 22,2%
Newman College 28,3% 38,1% 9,8% 43,3% 50,7% 7,4%
Northgo College 26,6% 35,4% 8,8% 51,2% 59,4% 8,1%
NSG Groenewoud 32,5% 35,2% 2,7% 45,6% 61,2% 15,6%
Over Betuwe College 32,4% 15,1% -17,3% 53,5% 22,2% -31,4%
OSG de Meergronden 31,9% 28,4% -3,5% 48,2% 69,0% 20,8%
Pius X College (Almelo) 34,9% 41,0% 6,1% 56,7% 43,8% -12,9%
De Populier 23,9% 29,8% 5,9% 46,8% 46,4% -0,4%
Praedinus Gymnasium nvt nvt nvt 49,2% 38,8% -10,3%
Twents Carmel Coll. (Lyceumstr.) 32,9% 34,9% 2,0% 60,0% 48,6% -11,4%
SG Ubbo Emmius 34,0% 16,7% -17,3% 58,8% 25,4% -33,4%
SG De Waerdenborch 33,4% 30,3% -3,1% 51,9% 46,3% -5,6%
Gemiddeld 28,3% 31,8% 3,5% 48,1% 52,3% 4,2%

N-score N-score

 

Uit vergelijking van de nulmeting (2001-04) met de voorlopige profielscores van 2006 

                                               

13 Helaas hebben we voor deze gegevens geen uitsplitsing naar jongens en meisjes. 

14 Met nadruk wijzen we er op dat hier de instroom in profielen wordt vergeleken de profielscores van 

geslaagde examenkandidaten. Sommige leerlingen wisselen op weg naar hun eindexamen van profiel. 

Aangezien het soms om kleine aantallen (per school) gaat, kan een groepje doubleurs de percentages 

onevenredig beïnvloeden. 

15 Bron: Profielscores 2001-04: Inspectie van het Onderwijs; profielkeuzecijfers 2006: UP1-scholen. 

De gegevens van het Kaj Munk College zijn niet inbegrepen. 
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blijkt dat de gemiddelde N-score16 in de UP1 scholen bij de Havo-leerlingen is toegenomen 

met 3,5% naar 31,8% (in 2006), en bij Vwo’ers met 4,2% naar 52,3% (2006). Deze 

positieve ontwikkeling past in de trendmatige ontwikkeling van de N-score die op termijn 

(rond 2010) moet leiden tot een toename van 15%. 

De spreiding in de N-score ontwikkeling per school is groot, vooral bij de Vwo’ers. In 

algemene zin overweegt de positieve ontwikkeling: de meeste UP1 scholen laten een 

toename in de N-score zien. Van deze scholen is de toename in de N-score bij de Vwo’ers 

relatief vaak substantieel, bij de havo-leerlingen relatief vaak gematigd positief. Bij twee 

UP1 scholen loopt de N-score zowel bij de Havo- als de Vwo-leerlingen relatief sterk terug. 

Bij vier UP1 scholen valt de N-score bij Vwo’ers gematigd terug.  

De ontwikkeling van de N-score hangt sterk samen met het uitgangsniveau (Tabel 5). 

Tabel 5. De ontwikkeling van de N-score in UP1 scholen in relatie tot de uitgangspositie (2001-04) 

 N-score ontwikkeling Havo N-score ontwikkeling Vwo 

Sterk positief 

(∆N>15%) 

Bonhoeffer, Hofstad  Accent, Bonifatius, Bouwens, Helen P., 

Hofstad, Hondsrug, Marianum, NSG, Meergr. 

Gematigd positief 

(5<∆N<15%) 

Accent, Baudartius, Beatrix, 

Bonifatius, Damstede, Eckart, 

Hondsrug, Lorentz C., Newman, 

Northgo, Pius X (Almelo), Populier 

Eckart, Newman, Northgo  

(M.o.m.) neutraal  

(-5<∆N<5%) 

Bernardinus, Bouwens, Helen P, 

IJssel, Knippenberg, Marianum, NSG, 

Meergronden, TCC, Waerdenborch 

Baudartius, Bernardinus, Bonhoeffer, 

Coornhert, Damstede, IJssel, Knippenberg, 

Lorentz C., Populier  

Gematigd negatief  

(-5<∆N<-15%) 

 Pius X, Praedinius, TCC, Waerdenborch 

Sterk negatief (<-15%) Overbetuwe, Ubbo Emmius Overbetuwe, Ubbo Emmius 

Uitgangswaarde N-score (2001-04) Havo: Vwo 

schoolnaam >35% >55% 

Schoolnaam 32,5%<N<35% 52%<N<55% 

Schoolnaam 27,5%<N<32,5% 45%<N<52% 

schoolnaam 25%<N<27,5% 42%<N<45% 

schoolnaam < 25% <42% 

 

                                               

16 De N-score is het aandeel leerlingen met een N-profiel (NT of NG) op het totaal aantal leerlingen in 

betreffend leerjaar. 
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Relatief veel UP1 scholen met een hoog uitgangsniveau laten een (gematigd of sterk) 

negatieve ontwikkeling in de N-score zien. Omgekeerd, hebben relatief veel UP1 scholen 

met een (gematigd of sterk) positieve ontwikkeling in deze score een lager uitgangsniveau. 

De meeste winst op het profielscorefront wordt dus behaald door UP1 scholen die op dit 

front een relatief lage uitgangspositie hebben. Op zichzelf is dit geen verrassend gegeven. 

Vooral de scholen die zich in negatieve zin aan dit patroon onttrekken, verdienen de 

bijzondere aandacht van de audit. Daarnaast is het ook voor scholen met een hoog 

uitgangsniveau en een terugval in de N-score zaak de neergang in positieve zin om te 

buigen. Ook deze scholen verdienen bijzondere aandacht in het verdere auditproces. 

Tenslotte – ter relativering – geven deze ontwikkelingscijfers niet meer dan een eerste 

indicatie van wat mogelijk een trend is, maar ook heel goed een tijdelijke beneden- of 

opwaartse uitschieter is – een momentopname. Het uiteindelijk beoogde effect van het 

Universum programma zal naar alle waarschijnlijkheid op de langere termijn worden 

gerealiseerd. De resultaten van deze vergelijking vormen daarom niet meer dan een 

aandachtspunt van het verdere auditproces.  

5.2.2 Doorstroomcijfers 

Een van de indicatoren van de ontwikkeling van de instroom van bètatechnisch 

gekwalificeerden naar de arbeidsmarkt is doorstroom van geslaagde Havo- en Vwo-

leerlingen met een NT- of NG-profiel, naar het bètatechnisch hoger onderwijs (Tabel 6).  

Tabel 6.  Ontwikkeling van de doorstroom van geslaagde Havo- en Vwo-jongens en meisjesleerlingen 

met een NT- of NG-profiel, naar het bètatechnisch hoger onderwijs, 2003 en 2005.17 

Alle VO-scholen 2003 2005 2003 2005 2003 2005
# # ∆(#) ∆(%) % % % %

Havo NT jongens 2334 2500 166 7,1% 58,7% 61,7% 61,9% 65,1%
meisjes 128 136 8 6,3% 3,2% 3,4%

NG jongens 782 1069 287 36,7% 15,0% 18,3% 20,0% 24,5%
meisjes 260 359 99 38,1% 5,0% 6,2%

Vwo NT jongens 2184 2473 289 13,2% 51,6% 55,1% 60,0% 63,3%
meisjes 355 367 12 3,4% 8,4% 8,2%

NG jongens 713 924 211 29,6% 10,1% 11,4% 18,2% 20,0%
meisjes 572 696 124 21,7% 8,1% 8,6%

7328 8524 1196 16,3%

Alle UP1-scholen 2003 2005 2003 2005 2003 2005
# # ∆ % % % %

Havo NT jongens 176 174 -2 -1,1% 64,2% 62,1% 67,8% 65,3%
meisjes 10 9 -1 -10,0% 3,6% 3,2%

NG jongens 51 66 15 29,4% 12,5% 15,4% 15,2% 21,7%
meisjes 11 27 16 145,5% 2,7% 6,3%

Vwo NT jongens 150 175 25 16,7% 51,7% 55,2% 62,5% 67,1%
meisjes 55 73 18 32,7% 10,8% 11,9%

NG jongens 24 27 3 12,5% 8,3% 8,5% 16,0% 17,0%
meisjes 39 52 13 33,3% 7,7% 8,5%

516 603 87 16,9%

percentages van kolom 1

 

Toelichting bij de tabel. De tabel geeft de ontwikkeling van de doorstroom weer in de 

                                               

17 Bron: Inspectie van het Onderwijs (bewerking Dialogic). 
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periode 2003 – 2005. De percentages in kolom 6 en 7 geven het aandeel aan van de 

absolute aantallen in kolommen 2 en 3 in de totale aantallen Havo- resp. Vwo-leerlingen 

met een NT- resp. NG-profiel. De percentages in de kolommen 6 t/m 9 mogen daarom 

alleen horizontaal worden vergeleken. 

Uit de vergelijking van cijfers van 2003 en 2005 blijkt dat de doorstroom van Havo- en 

Vwo-leerlingen met een N-profiel in alle VO-scholen is toegenomen met 16,3%, een 

toename van bijna 1.200 bètatechniekstudenten. Ten opzichte hiervan scoren de UP1 

scholen met een toename van 16,9% licht hoger dan het landelijk gemiddelde. Puur 

getalsmatig heeft Universum op de korte termijn dus nog slechts een beperkt positieve 

impact op de doorstroom naar het bètatechnisch hoger onderwijs. 

Waar groeit de doorstroom naar het bètatechnisch hoger onderwijs in deze periode vooral? 

Het algemene beeld (voor alle VO-scholen) is dat de aanwas in de doorstroom vooral 

herleidbaar is op meer leerlingen met een NG-profiel, en daarnaast – zijn het in mindere 

mate – op meer Vwo-jongensleerlingen met een NT-profiel. Dit algemene beeld illustreert  

nog eens nadrukkelijk hoezeer de doorstroom naar het bètatechnisch hoger onderwijs 

gedomineerd wordt door jongens met een NT-profiel. Deze dominantie neemt overigens in 

de periode 2003-2005 licht af (in 2003: 61,7%; in 2005: 58,3%). 

De vergelijking van dit algemene patroon met de doorstroom naar het bètatechnisch hoger 

onderwijs vanuit de UP1-scholen wordt enigszins gehinderd door relatief geringe 

aantallen.18 Met dit voorbehoud rekening houdend, valt op de toename in de doorstroom 

naar het bètatechnisch hoger onderwijs in UP1 scholen vooral herleidbaar is op een grotere 

geneigdheid bij meisjesleerlingen met een N-profiel om te kiezen voor een bètatechnische 

vervolgstudie, met uitzondering van Havo-meisjes met een NT-profiel. In de praktijk van 

lijken UP1 scholen dus het verborgen bètatechnische potentieel bij meisjesleerlingen al 

(deels) te verzilveren.  

5.2.3 JetNet 

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

uitspraken te doen over de programma-impact. Dit geldt zeker ook voor de mogelijke 

doorwerking van JetNet op de bètaprestaties van UP-scholen 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 VO-leerlingen met een N-

profiel om voor bèta te kiezen in een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Wij achten het 

echter – na een jaar Universum – nog te vroeg om hierover gefundeerde uitspraken te 

doen. Wel verdient het – in het licht van het stimulerende effect van JetNet-initiatieven op 

de beroeps- en praktijkoriëntatie van VO-leerlingen - serieuze overweging om in volgende 

audits extra aandacht te besteden aan de dwarsdoorsnede Universum – JetNet.  

5.3 Kwalitatieve impact 

Naast de kwantitatieve impact van het Universum programma bekijken we ook de 

kwalitatieve aspecten van de programmaontwikkeling. Daarbij laten we ons leiden door de 

                                               

18 Bij de interpretatie van deze vergelijking moeten we daarom rekening houden met de mogelijkheid 

dat de waargenomen verschillen niet significant zijn. In vervolgaudits waarin ook UP2 en 3 scholen 

worden betrokken kunnen hierover ‘steviger’ uitspraken worden gedaan. 
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“windstreken” van het Universum kompas. Achtereenvolgens komen aan de orde: 

- algemene kwalitatieve impact (5.3.1); 

- onderwijskundige vernieuwing (5.3.2); 

- onderwijs anders organiseren (5.3.3); 

- profiel- en studiekeuzebegeleiding (5.3.4); 

- praktijk- en beroepsorientatie (5.3.5);  

- samenwerken en netwerken (5.3.6);  

- volgscholen (5.3.7), en 

- ICT (5.3.8). 

5.3.1 Algemeen 

Welke algemene kwalitatieve impact is na een jaar Universum programma waarneembaar? 

Een aantal zaken vallen op.  

In de eerste plaats wordt de keuze voor een integrale aanpak zoals in het Universum 

kompas tot uitdrukking wordt gebracht, breed geaccepteerd. Vrijwel alle UP scholen 

herkennen de verschillende “windstreken” van het kompas als relevante invalshoeken die 

van invloed zijn op het instellingsbeleid ter zake van stimulering van het bètatechnische 

onderwijs. Deze brede acceptatie – die al tijdens de intakegesprekken is gebleken – is 

bevestigd tijdens de auditgesprekken. Het Universumkompas fungeerde tijdens deze 

gesprekken veelal als diagnosetool – mede door de self-assessment door de UP scholen 

tijdens de focusgroepen. Aan de hand van het kompas kon steeds worden vastgesteld welk 

beeld de scholen van zichzelf hebben, waar zij het meeste verbeteringspotentieel hebben, 

en op welke punten (kompasstreken) ze het meest kunnen leren van andere (UP) scholen 

(“halen”) resp. ze ter lering van andere (UP) scholen het meeste te “brengen” hebben. De 

auditgesprekken hebben aldus daadwerkelijk gefungeerd als een open tweegesprek, 

waarbij de vertegenwoordigers van de auditcommissie de beoogde rol van “critical friend” 

van de bezochte UP school konden spelen.  

Naar aanleiding van de ervaringen tijdens het intakeproces van UP1 scholen is overigens 

de samenstelling van het Universumkompas licht geherdefinieerd (Figuur 1). Deze 

aanpassing illustreert het lerend karakter van het Universum programma; voortschrijdend 

inzicht speelt in de ontwikkeling van het programma een grote rol. 

In de tweede plaats is tijdens de uitrol van het Universum programma onmiskenbaar 

gebleken dat veel VO-scholen daadwerkelijk aanleiding zien tot een bètatechniek offensief, 

en een dergelijk offensief zelfs wenselijk vinden. De financiële bijdrage van het programma 

verlaagt de drempel naar deze opstelling weliswaar, maar naar de overtuiging van de 

auditcommissie zijn de bezochte UP scholen stuk voor stuk authentieke voorstanders van 

een bètaoffensief. Een dergelijk offensief vergt van een gemiddelde school heel wat meer 

dan de UP-bijdrage. Veelal betekent accentuering van bètaonderwijs meer werk voor 

betrokkenen, een extra krachtsinspanning, niet zelden door docenten die toch al een volle 

agenda hebben. Bovendien zien veel UP scholen zich genoodzaakt tot het doen van forse 

investeringen (bijvoorbeeld in een bètalab) waarbij de UP bijdrage enigszins verbleekt. 

Omarming van een bèta/techniek offensief is daarom niet vanzelfsprekend.  

In dit licht is de auditcommissie getroffen door de motivatie en drive van betrokken 
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docenten en schoolleiders om de een krachtige impuls te geven aan de ontwikkeling van 

het bètaonderwijs op hun scholen. Afgaande op de intake- en auditgesprekken gaan achter 

deze motivatie en drive de volgende voornaamste drijfveren schuil. Vooral bij UP scholen 

waar te oordelen naar de profielscores en doorstroomcijfers ruimte voor verbetering 

bestaat, vormt de benutting van dit verbeteringspotentieel een zwaarwegende drijfveer 

achter de activiteiten en plannen gericht op stimulering van het bètatechniek onderwijs. 

Bètaprofilering vormt voor deze scholen een middel om zich te onderscheiden van andere 

scholen en effectiever leerlingen met deze interesse te werven. Bètaprofilering sluit 

overigens profilering op andere thema’s (zoals cultuur en sport) niet uit. Vooral scholen 

met een breder bedieningsgebied (streekscholen) proberen zich op meerdere fronten te 

onderscheiden. Dit argument (betere benutting) speelt vooral (maar niet uitsluitend) in een 

stedelijke omgeving waar scholen met elkaar concurreren om leerlingen. Anderzijds geven 

opvallend veel UP scholen ook aan dat ze zich genoodzaakt zien tot vernieuwing van het 

bètaonderwijs om goede aansluiting te behouden op de interesses van hun leerlingen. Dit 

argument wordt gehoord zowel op UP scholen met goede bètaprestaties als op scholen die 

het minder goed doen. 

5.3.2 Onderwijskundige vernieuwing 

Veel UP scholen zijn primair gericht op onderwijskundige vernieuwing. Dit is hun core 

business. Maar de verschillen tussen scholen in de manier van omgaan met 

onderwijskundige vernieuwing zijn groot.  

Aan het ene uiteinde van het spectrum staan de scholen die zich – vooral in de bovenbouw 

– primair laten leiden door zo goed mogelijke voorbereiding van leerlingen op het 

eindexamen. Zo wordt in het Pius X College het curriculum in de bovenbouw sterk bepaald 

door studiewijzers die gedetailleerd beschrijven wanneer welke onderwerpen behandeld 

worden. Docenten ervaren weinig tijd om minder methodegebonden te werken. Af en toe 

krijgen leerlingen de kans kleine opdrachten doen, al dan niet in projectverband. Door dit 

patroon ervaren zij dat onderwerpen in verschillende vakken min of meer verwant zijn c.q. 

overlappend behandeld worden. De docenten stemmen hierover weinig af. De gebruikte 

methode per vak bepaalt de volgorde van behandeling van een onderwerp. De studiewijzer 

geldt als de absolute leidraad; eigenlijk wordt nooit afgeweken van het plan. Veel 

leerlingen geven de voorkeur aan een lossere benadering die meer rekening houdt met 

verschillen in tempo en leerstijl tussen leerlingen. Deze werkwijze resulteert in het Pius X 

in hoge N-scores, weinig uitval en hoge doorstroomcijfers. Factoren die dit resultaat 

verklaren zijn goed functionerende bètasecties met een vaste, goed op elkaar ingespeelde 

bezetting, met veel eerstegraders die zoveel mogelijk in alle leerjaren lesgeven, waardoor 

continuïteit gegarandeerd wordt en ook leerlingen een realistisch beeld van een profielvak 

kunnen krijgen van de docent.  

Aan het andere uiteinde van het spectrum bevinden zich de scholen die zich gedwongen 

voelen tot onderwijsvernieuwing, om betere resultaten te boeken in termen van N-scores, 

uitval en doorstroom naar het bètatechnisch hoger onderwijs, en om beter in te kunnen 

spelen op de interesses en belevingswereld van de leerlingen. Een goed voorbeeld van dit 

type school is De Populier, waar het ontwikkelproces relatief ver is voortgeschreden en 

hoopvolle stemmende verbeteringen worden geboekt, zonder overigens een grote 

cijfermatige doorbraak. Door de huidige kleine bovenbouw zijn percentuele groei of 

dalingen zeer gevoelig voor toevalsfluctuaties.  

Tussen deze uitersten – traditioneel gedegen, op de overdracht van vakkennis gericht en 

methodegedreven bètaonderwijs versus geïntegreerd bètaonderwijs met nadruk op 

experimentele vakoverstijgende projecten – bevinden zich allerlei gradaties en varianten 
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van vernieuwingen. We geven hier een (niet uitputtend) overzicht van een aantal 

dimensies waarop wordt gevarieerd. De voornaamste zijn: 

- Activerend leren, doorlopende leerlijnen, projectonderwijs 

- Onderzoek en ontwerp, Technasium 

- Integratie van bètavakken 

- Leergebieden 

- De positie van wiskunde 

- De nieuwe “vakken” NL&T en Wiskunde D. 

Veel UP scholen zetten in op activerend, zelfstandig en samenwerkend leren, veelal in 

combinatie met de ontwikkeling van nieuw materiaal. Zo presenteren leerlingen van het 

Accent College zelf biologiehoofdstukken aan elkaar. De biologiesectie op die school 

verzamelt practicumlessen die ook bedoeld zijn voor leerlingen met een M profiel. Voor de 

docenten is dit een leertraject dat veel scholen met gerichte scholing ondersteunen en 

soms in proeftuinen verfijnen. Daarnaast zijn doorlopende leerlijnen op veel scholen een 

belangrijk thema. Budgettaire beperkingen bemoeilijken de realisatie van doorlopende 

leerlijnen. De nadruk ligt daarbij op de leerlijnen binnen het voortgezet onderwijs, maar er 

is groeiend bewustzijn voor het belang van adequate aansluiting op het hoger onderwijs. 

De links met basisscholen blijft op veel VO scholen wat onderbelicht. Men wil dat wel, maar 

het heeft niet de hoogste prioriteit.  

Projectonderwijs neemt bij activerend leren op veel scholen een centrale plaats in. 

Leerlingen werken binnen projecten vaak in groepen van wisselende samenstelling en 

grootte, afhankelijk van de opdracht en hun voorkeur. In groepjes werken wordt als leuk 

en leerzaam gezien: “Als je alleen werkt denk je soms dat je het snapt, maar als je het 

moet uitleggen aan je groep blijkt dat je daar meer van leert”. Open opdrachten liggen wat 

verder weg van het boek, vragen meer eigen inbreng en creativiteit en daar kun je “trots 

op zijn”. Sommige scholen ervaren knelpunten op het gebied van projectmanagement, met 

name rond ontwikkel- en vernieuwingstrajecten.  

Op sommige scholen bestaat – naast enthousiasme – ook een zekere scepsis ten op zichte 

van vernieuwingsgericht, vakoverstijgend projectonderwijs. Projecten worden vaak nog te 

veel opgezet vanuit “dat is een leuk project” en nog te weinig vanuit een didactisch idee of 

concept. Onbekend is hoe effectief “(zelf) ontdekkend leren” is. Over de vertraging die 

hierdoor ontstaat, bestaat ook zorg. Wat werkt nu uiteindelijk beter: inductief of deductief 

leren?  

Onderzoek en ontwerp staat bij veel UP scholen hoog in het vaandel. Verschillende 

scholen geven vakken zoals onderzoeksvaardigheden of leren door onderzoeken. Het 

Marianum zet in op een doorlopende leerlijn Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) om zo de 

leerlingen beter zicht te geven op wat bèta is en wat je er later mee kan doen. Daartoe 

worden de bestaande profielen aangepast, zij het beperkt door de verplichtingen van een 

streekschool: enerzijds een versmalling van NT en EM en anderzijds een verbreding van 

NG en CM. Vakken als technisch ontwerp werken sterk enthousiasmerend, bij docenten én 

leerlingen. Dat telt.  

De Technasium formule trekt veel scholen aan, maar om uiteenlopende redenen wagen 

veel scholen deze stap (nog) niet. Zo vindt het Marianum een Technasium niet bij een 

streekschool passen. Ook ervaren veel scholen de insteek van het Technasium als te 

knellend en kiezen voor een eigen invulling van “O&O, als een soort onderbouw voor NL&T” 
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(De Populier). Binnen UP1 hebben het Praedinius Gymnasium, Ubbo Emmius en De 

Waerdenborch voor Technasium gekozen. Vanaf 2007 begint Pleincollege Eckart met een 

aantal andere VO scholen19 in de regio Groot-Eindhoven aan een Technasiumnetwerk rond 

de TU/e. Onduidelijk is nog of meteen in de brugklas met O&O wordt begonnen of dat er 

eerst een oriënterend vak gegeven wordt om in leerjaar 2 Technasium in te voeren. Deze 

keuze wordt mede bepaald door overwegingen van aantrekkelijkheid (ook voor meisjes) 

een belangrijke rol. Dit netwerk zal aansluiting zoeken met het thema vormgeving (Design 

academy). 

In De Waerdenborch is de pilot Technasium in leerjaar 1 is uitgevoerd in een willekeurige 

brugklas met leerlingen van verschillende basisscholen. Tijdens de pilot van 8 weken 

hebben leerlingen zich 2 dagdelen per week verdiept in het bouwen van huizen middels 

een modulaire aanpak. De leerlingen waren niet allemaal even enthousiast. Sommigen 

vonden de wekelijkse herhaling van bepaalde onderdelen (zoals het plan van aanpak) 

saai; anderen vonden het onderwerp niet of minder interessant. Toch staan de meesten 

welwillend tegenover dit type onderwijs, maar dan graag met meer keuzemogelijkheden. 

Komend leerjaar worden er per brugklas 2 modules ingezet, waarna leerlingen kunnen 

kiezen voor een Technasiumklas in leerjaar 2. De modules van volgend jaar zijn dit jaar 

uitgetest binnen het netwerk. De school voert daarnaast volgend schooljaar in 4Havo en 

4Vwo O&O in. Voor de benodigde opdrachtgevers verwacht de school nieuwe bedrijven te 

moeten zoeken. 

 

Bètavakintegratie. De UP1 auditscholen verschillen sterk in de mate waarin de integratie 

tussen de bètavakken is voortgeschreden. Een zekere mate van bètavakintegratie vindt in 

de meeste scholen wel plaats, vooral in de onderbouw, vaak in de vorm van 

projectonderwijs. Natuur- en scheikunde (“NaSk”), en soms biologie lopen daarin veelal 

voorop. Naarmate het eindexamen in de bovenbouw dichterbij komt, lijkt de ruimte voor 

geïntegreerd bètaonderricht af te nemen en het vakgerichte onderwijs weer de overhand te 

krijgen. Sommige leerlingen ervaren het (geïntegreerde) bètaonderwijs in de onderbouw 

als “soms wel heel erg oppervlakkig” en menen dat ze zo geen goed beeld krijgen van wat 

exact (in de bovenbouw) eigenlijk is.  

Andere UP1 scholen volharden in het geven van “goed en zorgvuldig” bètaonderwijs, 

zonder veel integratie tussen de afzonderlijke bètavakken. Geïntegreerde behandeling van 

bètaleerstof blijft dan veelal beperkt tot vakoverstijgende projecten, doorgaans in de 

onderbouw. Betere afstemming tussen de bètavakken – zowel inhoudelijk als in de tijd – 

levert in beginsel wel enige tijdwinst op waardoor in de bovenbouw ruimte overblijft voor 

een meer flexibele en vraaggestuurde onderwijsaanpak. Maar de voorbereiding op het 

examen zorgt voor een natuurlijke rem op al te veel vernieuwingsdrang.  

Experimenteren met vakoverstijgende leergebieden blijft daarom veelal beperkt tot de 

onderbouw. Zo werkt het Kaj Munk College met vier blokken per jaar waarin steeds een 

dagdeel per week is ingeroosterd voor een per periode wisselend leergebied met een 

leergebiedcoördinator. In het Marianum wordt gepoogd de continuïteit te waarborgen door 

leerjaar 3 (schakeljaar) in te delen bij de ontwikkelteams voor de bovenbouw. Overleg met 

ontwikkelteams voor de eerste twee leerjaren moet de doorlopende leerlijn bewaken. In 

leerjaar 3 wordt nog breed gestart met leergebieden, maar in de loop van het jaar gaan 

deze over in profielvakken. 

                                               

19 Het Dr. Knippenberg College (tevens UP1 school), het Varendonk College, het Theresialyceum en 
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Wiskunde neemt in het proces van bèta-integratie op veel scholen een tamelijk 

geïsoleerde positie in. Leerlingen ervaren wiskunde veelal als vrij “boekgebonden”. In het 

wiskundeonderwijs worden niet veel praktische relaties gelegd. “Je weet dan wel hoe je de 

som moet oplossen, maar in het dagelijkse leven weet je niet de vraag te formuleren die 

tot de som leidt”. Natuur- en scheikunde zijn hier veel actiever in. “Het zou helpen als je in 

de andere vakken zou zien hoe wiskunde gebruikt wordt”.  

Op sommige scholen probeert men van dit algemene beeld af te wijken door wiskunde op 

een meer spannende manier te geven en zo aan te sluiten op de interesses van leerlingen. 

Zo wordt wiskunde in de science stroom en in het leergebied science op De Populier, waar 

mogelijk, in een specifieke context ingezet. De ervaring leert echter dat wiskunde niet 

altijd gemakkelijk integreerbaar is. Een ander initiatief is Wiskunde+, dat beoogt de stof 

voor de eerste drie leerjaren meer uitdagend te brengen. In het Over Betuwe College stelt 

de sectie wiskunde zich meer dienend aan andere (exacte) vakken op: “wiskunde is een 

karretje met dingen die in ander vakken gebruikt worden”. Om de interesse in wiskunde 

echt te verhogen zou het vak anders gegeven moeten worden, zo vindt men daar. Een 

geschikte methode ontbreekt nu.  

In de science stroom van De Populier worden denklessen gegeven. Deze lessen beogen 

onderbouwleerlingen op het niveau van het formele denken te brengen door met 

denkpatronen te oefenen die relevant zijn voor cognitief leren. De bedoeling daarvan is dat 

leerlingen zich deze vaardigheid eigen maken en vervolgens “vanzelf” toepassen in andere 

vakken. Opvallend is dat de leerlingen die bij denklessen de grootste vorderingen maken, 

het vaak ook goed doen bij wiskunde (en andersom).  

NL&T en Wiskunde D. De meeste van de bezochte UP1 scholen bereiden de invoering 

van NL&T voor. Drie zijn betrokken bij de ontwikkeling dan wel het testen van NL&T 

modules (Bonhoeffer, De Populier en Kaj Munk).20 De meeste andere UP1 auditscholen zijn 

voornemens NL&T aan te bieden in het Vwo (Bouwens van de Boije), veelal in combinatie 

met Wiskunde D (Helen Parkhurst De Meergronden, Pius X, Over Betuwe College21). Wel 

bestaat de indruk bij sommige scholen dat er nog onvoldoende uitgetest materiaal 

beschikbaar is.22  

Marianum wil met de ontwikkeling van “Toegepaste Natuurwetenschappen” (voorlopige 

naam) modules voor de N-profielen (bovenbouw dus) die aansluiten op het NG-profiel in 

leerjaar 4, een soort opmaat (“voor-vak”) voor NLT creëren. Door met kleine modules te 

experimenteren en deze te laten doorgroeien tot 2010, wil men de aantrekkelijkheid van 

N-profielen vooral voor Havo- en meisjesleerlingen vergroten. Ook het Bouwens van de 

Boije College beoogt aansluiting van de bovenbouwmodules op NL&T. De kaders voor de 

moduleontwikkelaars waaraan alle modules dienen te voldoen, erkennen geen exclusieve 

eigenaarschap. Dit wordt als een knelpunt gezien.23  

Twee UP1 auditscholen (Eckart en De Waerdenborch) geven aan dat ze door de keuze voor 

resp. invoering van de Technasium formule NL&T niet hoeven op te nemen. Pleincollege 

                                                                                                                                     

het Van Maerlant Lyceum. 

20 Een nauw bij de ontwikkeling betrokken docent van deze scholen trekt zich terug omdat deze zijn 

bijdrage ervaart als “te veel organisatiewerk en te weinig inhoudelijk”. 

21 “Als streekschool kun je niet besluiten een vak niet aan te bieden”. 

22 Op www.betavak-nlt.nl is meer informatie te vinden over ontwikkeld en uitgetest materiaal. 

23 De ontwikkeling van bepaalde modules lijkt te conflicteren met de samenwerking met TU/e. TU/e 

worstelt bovendien met copyright aspecten. Bijkomende complicatie is dat materiaal dat is ontwikkeld 

met UP-geld, publiekelijk beschikbaar dient te komen. 
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Eckart wil in OMO-verband met enkele scholen verschillende vakken (waaronder Wiksunde 

D) waarin per school weinig leerlingen geïnteresseerd zijn, in de vrije ruimte aanbieden. 

Leerlingen gaan dan voor die vakken op een vast dagdeel naar een bepaalde locatie. Het 

Accent College wil Wiskunde D wel invoeren, maar heeft invoering van NL&T “voorlopig 

niet in de planning”.  

De Populier ziet de invoering van Wiskunde D als een mogelijk probleem bij gebrek aan 1e 

graadsdocenten met voldoende tijd en zin. Ook is onduidelijk hoe dit in te passen is met 

informatica. Ook De Waerdenborch zal de invoering van Wiskunde D uitstellen “zolang niet 

meer duidelijk is over de inhoud van het vak.24  

5.3.3 Onderwijs anders organiseren 

Naast onderwijskundige vernieuwing zijn de meeste UP scholen ook sterk bezig met het 

anders organiseren van het (bèta)onderwijs. Ook hier treffen we grote verschillen tussen 

scholen aan, uiteenlopend van traditioneel, bedachtzaam en gedoseerde vernieuwing 

(“behoedzaam en selectief”) tot experimenteel en vernieuwingsgedreven. De gekozen 

opstelling per school verloopt veelal parallel met keuzes in het tempo en de richting van 

onderwijskundige vernieuwing. We gaan hieronder in op een aantal aspecten van 

“onderwijs anders organiseren”: 

- het vernieuwingstempo 

- de rol van docenten 

- de verhouding tussen onder- en bovenbouw 

- HRM en leerlingenbetrokkenheid 

- De organisatie van het bètaonderwijs 

- Bètalabs 

- Bètaprofilering  

- Vwo+ en TTO 

Een kernthema bij “onderwijs anders organiseren” is het vernieuwingstempo. Veel UP 

scholen zien zich genoodzaakt om het tempo van vernieuwing aan te passen aan wat 

haalbaar is. Voldoende draagvlak onder de docenten wordt door schoolleiders aangemerkt 

als cruciale succesfactor. Binnen de meeste scholen zijn er ook docenten die minder 

enthousiast zijn over het vernieuwingsproces. De verhouding tussen docenten die “de kar 

trekken”, die “in de kar zitten” resp. “achter de kar hangen” verschilt van school tot school. 

Vernieuwing wordt op sommige scholen bemoeilijkt door veel oudere docenten met 

gevestigde rechten en door budgettaire beperkingen waardoor LC-docenten niet altijd op 

capaciteiten en inzet geselecteerd kunnen worden.  

Om de resistance to change te slechten voeren veel scholen een veranderingsstrategie die 

geënt is op een combinatie van stapsgewijze introductie van projectmatig en 

vakoverstijgend werken, begeleiding door ervaren ‘leermeesters’ didactiek, instroom van 

jonge, doorgaans vernieuwingsgezinde docenten en het arrangeren van bedrijfsbezoeken 

en ontmoetingen met docenten die het veranderingsproces al hebben meegemaakt. De 

                                               

24 Voor deze school brengt de Technasium formule het bijkomend voordeel met zich mee dat er door 

de leerjaren heen vaardigheden worden aangeleerd die noodzakelijk zijn voor het profielwerkstuk. 
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sceptische opstelling ten opzichte van vernieuwing bij vooral bovenbouw- en oudere 

docenten is herleidbaar op bezorgdheid over het halen van de exameneisen en op weinig 

positieve verwachtingen van het loslaten van leerlingen. Deze verwachtingen staan op 

gespannen voet met de ervaring in vernieuwende scholen dat leerlingen door een minder 

theoretische benadering en meer nadruk op ontdekkend leren even snel (zo niet sneller) 

leren en dat wat geleerd is veel beter en langer beklijft. Een veel gevolgde benadering 

beoogt olievlekwerking middels pilots en geduldige, stapsgewijze invoering van 

vernieuwing, zonder overigens het momentum te verliezen. Op veel scholen bepalen 

docenten nog het tempo, maar vakgroepen hebben minder invloed dan voorheen op de 

ontwikkelingsrichting van de school.  

Docenten worden unaniem gezien als drijvende kracht achter vernieuwing in het 

bètaonderwijs. Zonder hun medewerking en inzet gaat het niet. Vooral enthousiaste, jonge 

docenten zijn de dragers van verandering, al stuiten ze soms op weerstand in het 

bestaande team. Om de didactische vernieuwing een impuls te geven kiezen verschillende 

scholen voor intensivering van de relaties met docentenopleiding, bijvoorbeeld door 

opleidingsschool te worden. Dit wordt ook gedaan om tegemoet te komen aan de door veel 

scholen ervaren wervingsproblemen. De moeizame werving van nieuwe bètadocenten 

(vooral natuurkunde) is een rem op de ontwikkeling. Interesse in en bereidheid om zich in 

te zetten voor vakoverstijgende leergebieden zijn relevante selectiecriteria. Daarnaast is de 

schaarste aan goede bètadocenten voor scholen ook reden om te investeren in eigen 

kweek. De meeste scholen zien weinig vrijheidgraden om via beloningsbeleid goede 

leerkrachten te werven, veelal is daarvoor te weinig budgettaire ruimte.  

De meeste UP1 auditscholen zien werving van vrouwelijke bètadocenten wel als een van 

manieren om via rolmodellen de keuze van N-profielen door meisjes te bevorderen. 

Doorgaans is de samenstelling van de bètasecties gemengd, veelal wel met vrouwelijke 

docenten in de minderheid.  

Onderwijsvernieuwing betekent voor docenten veelal verandering van werkwijze. Modern 

bètaonderwijs is slecht verenigbaar met het beroepsbeeld van docent als kleine 

zelfstandige. Docenten hebben verder moeite met het evenwicht tussen instructie en 

coaching. Bovendien zijn ze onzeker over hoe je onderzoek moet doen. Samenwerking in 

vakoverstijgende teams gaat niet overal zonder aanloopmoeilijkheden, maar in de praktijk 

werkt de nieuwe werkwijze ook (bijv. in proeftuinen) ook enthousiasmerend. Deelnemende 

docenten erkennen problemen en valkuilen maar willen niet meer terug. Er is geen weg 

terug naar aparte vakken.  

Goed gekwalificeerde en gemotiveerde bètadocenten worden dus gezien als absoluut 

cruciaal voor het succes van een bètaoffensief. Zonder hen gaat het niet, of het nu gaat 

om een traditionele VO-school met een goede track record op bètagebied, of om een 

school die voorop loopt met experimenteel bètaonderricht. Docenten zijn steeds de 

drijvende kracht achter vernieuwing in het bètaonderwijs. Gezien het cruciale belang van 

goede bètadocenten voor een succesvol bètaoffensief en de huidige schaarste van 

bètadocenten op de arbeidsmarkt verdient het in de ogen van de auditcommissie serieuze 

aanbeveling na te gaan welke beleidsmogelijkheden voor handen zijn om het aanbod van 

gekwalificeerde bètadocenten substantieel te vergroten en hun beloningsmogelijkheden te 

verruimen. 

Een aantal UP1 auditscholen streeft bewust roulatie van (vooral eerstegraads) 

bètadocenten tussen onder- en bovenbouw na. Door eerste- en  tweede graadsdocenten 

uit te wisselen wordt geprobeerd een al te grote overgang van onder- naar bovenbouw 

tegen te gaan. Doordat leerlingen in leerjaar 3 kennismaken met bovenbouwdocenten 

ontstaat meer continuïteit. Bijkomend voordeel is dat een beter onderbouwd advies voor 
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de profielkeuze kan worden gegeven. Overigens stelt deze roulatie wel andere eisen aan 

bovenbouwdocenten. Bètadocenten in de bovenbouw willen doorgaans wel meer 

samenhang tussen de vakken, maar vrezen dat in de nieuwe aanpak in de onderbouw de 

basis onvoldoende wordt aangeleerd waardoor ze “anders” (meer coachend, minder 

monodisciplinair) moeten gaan lesgeven.  

Leerlingen ervaren deze overstap als “heel groot”; in de onderbouw zijn de “vakken te 

gemakkelijk”, vooral in leerjaar 2. Leerlingen ervaren de verdieping in de bovenbouw 

meestal als motiverend, maar ook de druk van het examen. Voor het gehele 

bovenbouwprogramma lijkt het aantal uren te klein. Sommige scholen overwegen daarom 

de keuze voor de N of M stroom in de Havo en het Vwo positioneren in de tweede helft van 

leerjaar 3. De onderbouwstof moet dan in 2,5 jaar afgerond worden, terwijl er voor de 

examenstof een half jaar extra beschikbaar komt. Bijkomend voordeel is dat Havisten zo 

ook getrapt hun profiel kunnen kiezen, met wellicht een positief effect op de N-score.  

Op het gebied van HRM doen de meeste UP1 auditscholen aan (veelal verplichte en 

collectieve) bij- en nascholing, vooral op het gebied van didactiek. In de praktijk blijkt het 

lastig docenten te “onderwijzen” in hoe ze hun lesgeven moeten aanpassen aan de nieuwe 

werkwijze. Bij de UP1 auditscholen is een trend waarneembaar richting meer structurele 

functionerings- en (al dan niet) groeps- of sectiegewijze POP-gesprekken, en 360o 

feedback. Meer confronterende gesprekken (bijv. met docenten “achter de kar”) worden 

veelal niet uit de weg worden gegaan. Verschillende scholen betrekken hun leerlingen 

actief bij het didactische en praktische beleid van de school. Vaak worden daarbij ook 

enquêtes ingezet, bijv. voor de evaluatie en – bij uitzondering – de sollicitatie van 

docenten. Docenten hebben soms moeite met deze rol van de leerlingen, maar doorgaans 

is hun oordeel glashelder.  

Op veel UP1 auditscholen is de ontwikkeling van lesmateriaal in het kader van 

onderwijsvernieuwing in handen van docenten in een LC functie. LC ontwikkelaars moeten 

vakoverstijgend kunnen werken, goed kunnen schrijven en collega’s kunnen 

enthousiasmeren. Veelal wordt hiervoor intern geworven. Op het Bouwens van de Boije 

College zijn drie typen docenten benoemd: ontwikkelaar, docent en docent met speciale 

taken. Vooral oudere docenten (in schaal 12) staan niet geheel achter deze ontwikkeling, 

maar de meeste Vwo / Havo docenten werken hieraan mee.  

De organisatie van het bètaonderwijs verschilt sterk bij de bezochte UP1 auditscholen. 

Zo werkt De Waerdenborch per stroom met teams met duidelijk omschreven taken en 

doelen, waaronder het team team exact. De school wil naar drie teams met onderliggende 

werkgroepen. De secties staan ten dienste van de teams. Het Bonhoeffer College heeft met 

vier (overkoepelende) intersecties met elk een reglement dat de ombouw van vaksecties 

naar de intersectieorganisatie formaliseert. In de intersectie bèta zijn LO en techniek 

opgenomen. Accent kent een kernteam voor de onderbouw dat als pilot fungeert voor de 

schoolbrede teamvorming. Het Marianum is in de onderbouw horizontaal georganiseerd 

(per leerjaar), terwijl in de bovenbouw verticale teams opereren. De huidige drie teams 

(NG/T, EM en CM) worden teruggebracht naar twee teams (N en M). Leerjaar 3 is een 

schakeljaar tussen horizontale onderbouworganisatie en de verticale (profielgewijze) 

bovenbouworganisatie. De school vormt longitudinale ontwikkelteams. Overleg op vaste 

(ingeroosterde) tijden tussen ontwikkelaars van boven- en onderbouw moet de continuïteit 

te garanderen. 

De meeste UP1 auditscholen hebben of plannen een goed geoutilleerd en op 

vakoverstijgende projecten ingericht bètalab of science floor waar het (geïntegreerde) 

bètaonderwijs zich kan concentreren. Voor zover dit bètalab er nog niet is, willen UP 

scholen een deel van de Universumgelden voor de bouw bestemmen. Uitgangspunt is 
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daarbij dat de ruimte het onderwijs faciliteert (en niet andersom, zoals nu vaak het geval 

is). 

Naast een aantal “echte” bètascholen profileren zich ook een aantal van de UP1 

auditscholen breder dan alleen als bètaschool. Het Bouwens van de Boije College, het Over 

Betuwe College en De Meergronden hebben ook van oudsher het imago van een 

cultuurschool. Als streekscholen moeten deze scholen een breed scala aanbieden. Bij De 

Meergronden hangt de gekozen profilering samen met afspraken tussen verschillende 

havo/vwo scholen in Almere, waarbij Helen Parkhurst zich als bètaschool profileert. In 

andere UP1 auditscholen leeft het Universum programma binnen de school. Wel kan de 

bètaprofilering bij deze scholen intern en extern (op de website) nog meer nadrukkelijk 

onder de aandacht worden gebracht.  

Opvallend is de differentiatietendens bij VO – en ook UP – scholen. Scholen voelen in 

toenemende mate de behoefte om zich te onderscheiden, onder andere door speciaal 

aanbod te creëren voor bepaalde groepen leerlingen. Zo zetten verschillende scholen in op 

Vwo+- of plusklassen voor de meer getalenteerde leerlingen. Veelal ligt de wens om zich 

te profileren hieraan ten grondslag. In het Bouwens van de Boije College betekent de focus 

op bèta in de gymnasiumstroom een “dubbele profilering”: de modules exact appelleren 

aan de betere leerlingen; de plusklas is zwaarder dan het atheneum. In het Over Betuwe 

College worden in de Vwo+ onderbouw bepaalde vakken in minder tijd gegeven waardoor 

uren vrijkomen voor vakoverstijgende of verdiepende activiteiten. Bedrijven zijn bijzonder 

enthousiast om Vwo+ kinderen te ontvangen, de leerlingen zijn vaak zeer geïnteresseerd. 

De verwachting is dat van de huidige 3Vwo+ leerlingen 60% voor een een N-profiel kiest. 

Verwant is het tweetalig onderwijs (TTO). Een aantal UP scholen probeert zich hiermee 

te onderscheiden en in te spelen op de behoefte bij leerlingen, doorgaans (vooralsnog) 

alleen in de onderbouw25 en meestal alleen in het Vwo.26 TTO is niet alleen voor talige 

kinderen, maar juist ook voor de betere leerlingen die zo de gelegenheid krijgen zo veel 

mogelijk talenten aan te spreken. Momenteel kiest de helft van de TTO leerlingen voor een 

N-profiel (Over Betuwe College). TTO werkt in de praktijk als vliegwiel voor 

onderwijsvernieuwing. Implementatie van activerend leren wordt binnen het TTO versneld 

door Engelse methoden te gebruiken die meer inzetten op de ontwikkeling van “thinking 

skills”. 

5.3.4 Profiel- en studiekeuzebegeleiding 

De decaan is voornamelijk informatiemakelaar voor de mentoren. De nadruk ligt in de 

voorbereiding op de profielkeuze veelal bij de mentor. Wanneer deze een bètadocent is, 

heeft dat vaak een positief effect op de belangstelling heeft voor een N-profiel. 

Inhoudelijke contacten met bedrijven verlopen veelal via de mentoren. Waar JetNet 

materiaal voor handen is, wordt dit ter ondersteuning van de beroeps- en profieloriëntatie 

door decanen ingezet.  

Sommige scholen nemen in leerjaar 2 al een aanloop naar de profielkeuze door in te zetten 

op verheldering van het zelfconcept van leerlingen (door de mentor), de organisatie van 

externe excursies en aanlevering van informatie (door de decaan). Op de meeste scholen 

vindt de profielkeuzevoorlichting echter hoofdzakelijk plaats in leerjaar 3. Bij twijfel wordt 

vaak ingezet op een zo breed mogelijk pakketkeuze.  

                                               

25 Scholen hebben een zekere minimale schaal nodig om ook in de bovenbouw Engelse en 

Nederlandstalige groepen te kunnen formeren. 
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Studie- en beroepsoriëntatie wordt door de decaan gecoördineerd, in beginsel vanaf 

leerjaar 4, maar 3e klassers kunnen hieraan ook deelnemen. 

Wiskunde heeft op veel scholen een sleutelpositie bij de profielkeuze. Een onvoldoende is 

veelal reden voor een – niet bindend – advies om af te zien van een N-profiel. In de 

praktijk kiezen weinig leerlingen in die situatie alsnog voor een N-profiel. Verschillende UP1 

auditscholen willen leerlingen een realistisch beeld geven van wiskunde in de bovenbouw. 

Zo wordt gesuggereerd om hierbij ook (meisjes) leerlingen uit de bovenbouw in te zetten. 

Meisjes blijken met een gemiddeld cijfer vaak meer gestimuleerd te moeten worden, terwijl 

jongens eerder geloven dat het wel zal lukken. Nu zorgt het afschrikwekkend imago van 

wiskunde ervoor dat leerlingen bij twijfel vaak de veilige weg kiezen. Zo is het op het 

Bouwens van de Boije College momenteel gebruikelijk om leerlingen bij de overgang naar 

leerjaar 4 voor te houden dat het cijfer voor natuur- en wiskunde gemiddeld 2 punten 

daalt. De school verklaart deze daling met de verschillen in uitgangspunt in onder- en 

bovenbouw (leerling- vs. eindexamengericht).  

Bètadocenten blijken een centrale beïnvloedende rol te spelen bij de profielkeuze. Meisjes 

moeten bij twijfel het vertrouwen krijgen dat ze zich samen met de docent “wel door N 

slepen”. Onderbouwdocenten en niet-bètadecanen zijn vaak voorzichtiger in hun advisering 

aan leerlingen die wat zwakker zijn met wiskunde. Bij voldoende motivatie en compensatie 

kunnen relatief zwakke wiskundeleerlingen een N-profiel succesvol afronden. De angst om 

“te mislukken” kan een belangrijke reden zijn voor allochtone (maar ook autochtone) 

leerlingen om geen bèta te kiezen. In de voorlichting kunnen scholen inzetten op “hard 

werken” en “je hersens gebruiken” bij een N-profiel. Zo’n imago is bij veel leerlingen niet 

in. Het beroepsbeeld voor economische vakken is dat je met minder werk meer carrière 

kunt maken.  

Leerlingen van de UP1 auditscholen geven aan dat ze zich in hun profielkeuze onder meer 

laten leiden door hun beroepskeuze (als die bekend is), door mindere prestaties in de talen 

en door hun bèta-interesse. Goede ervaringen zijn opgedaan met bovenbouwleerlingen (uit 

leerjaar 4) in de rol van mentor. Zij kunnen onderbouwleerlingen vanuit het perspectief 

van de leerling realistische informatie geven over de profielen en over het maken of 

presenteren van profielwerkstukken.  

Oud-leerlingen en ouders vormen op veel scholen een belangrijke externe 

informatiebron voor de profielkeuze. Veel scholen organiseren voor leerjaar 3 een 

profielkeuzemarkt of een beroepenavond. Waar mogelijk is het zaak om daarbij 

(vrouwelijke) rolmodellen in te zetten.Randvoorwaarde is dat de scholen het beroep van de 

ouders c.q. de loopbaan van hun oud-leerlingen kennen. Vaak is dat niet zo.  

Op het Marianum is het gewoonte om oud-leerlingen jaarlijks in te zetten bij de profiel- of 

studiekeuzebegeleiding. Veel oud-leerlingen (60%) reageren positief op dit verzoek. Toen 

afgelopen jaar deze beroepenmarkt verviel vanwege zware sneeuwval, konden individuele 

leerlingen per email contact opnemen met oud-leerlingen die al een voor hen relevante 

studie volgen. Oud-leerlingen van Marianum worden regelmatig ondervraagd over hun 

studie en hoe het gaat. Voorheen verliep dat via hun ouderlijk adres, nu per email.  

 

                                                                                                                                     

26 Op het Over Betuwe College is TTO voor Havo in ontwikkeling. 
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5.3.5 Praktijk- en beroepsoriëntatie 

Uit de eerste auditronde van het Universum programma blijkt praktijk- en 

beroepsoriëntatie – geredeneerd vanuit het Universum kompas – het belangrijkste 

verbeterpunt te zijn in veruit de meeste UP1 scholen. Vrijwel zonder uitzondering zijn de 

UP1 scholen primair gefocust op inhoudelijke, onderwijskundige vernieuwing, en in 

mindere mate, op “onderwijs anders organiseren”. De interne oriëntatie overheerst.  

Wel is onder de UP1 scholen een ontwikkeling richting grotere externe oriëntatie waar te 

nemen. In het continuüm tussen primair interne en externe oriëntatie “kijken veel UP 

scholen meer naar buiten”. In hun oriëntatie zien de school meer als element, subsysteem 

van een groter, breder systeem waarmee de interactie meer frequente en intensief wordt.  

Opvallend is dat in de externe oriëntatie contacten met andere onderwijsinstellingen 

nog sterk overwegen. Vooral met instellingen in het hoger onderwijs hebben UP scholen 

veelvuldig contact gericht op versterking van het bètaonderwijs. Ten opzichte van 

bedrijven overheerst nog koudwatervrees. Veel docenten moeten nog een psychologische 

barrière overwinnen om contact te leggen met bedrijven; vaak weet men niet goed hoe die 

contacten moeten worden gelegd en onderhouden.  

Veel – zo niet alle – UP scholen zien JetNet (het Jongeren en Techniek Netwerk) als een 

belangrijk (en soms het enige reële) vehikel om vanuit de school de beroepspraktijk beter 

te ontsluiten. Veel UP1 scholen zijn JetNet school; voor zover ze dat niet zijn willen ze dat 

zonder uitzondering worden.  

Een aantal JetNet scholen 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 JetNet faciliteiten, met een sterke aansluiting met Philips.27 

Op verzoek van de school hebben JetNet en Philips de primaire inzet op Vwo leerlingen 

verbreed richting Havo en Vmbo. 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. Sinds 

kort wordt in het Pleincollege Eckart ook in leerjaar 2 via JetNet beroeps- en vakoriëntatie 

gegeven (aan de hand van een case LCD schermen maken).  

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. JetNet zou zo kunnen bijdragen aan activerende 

didactiek. Verschillende UP1 auditscholen 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 JetNet 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.  

Verschillende UP scholen lossen dit schaarsteprobleem op via de ouders. Zo zetten 

verschillende scholen ouders en oud-leerlingen als beroepsbeoefenaren actief in bij de 

                                               

27 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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beroepsoriëntatie. Om beelden aan te reiken over mogelijke beroepen lopen kinderen 

stages in de werkomgeving van hun eigen ouders.28  

Afgezien van JetNet onderhouden verschillende UP scholen – veelal informeel – contacten 

met het locale of regionale MKB, vaak via banden met oud-leerlingen en ouders. Via de 

Technocentra en de Kamer van Koophandel kunnen deze contacten wellicht worden 

versterkt. Andere UP scholen hopen via de Technasium formule – waarin immers bedrijven 

als opdrachtgever optreden – dan wel via intermediaire organisaties waarin 

onderwijsinstellingen samenwerken met bedrijven (denk aan Technific) contacten met 

meer en andere bedrijven te kunnen leggen.  

5.3.6 Samenwerken en netwerken 

De meeste UP1 auditscholen werken samen met instellingen voor hoger onderwijs. De 

samenwerking is vooral vruchtbaar ingeval van linking pin constructie: de situatie waarin 

een docent op een VO school ook verbonden is aan een universiteit of HBO instelling. 

Dergelijke linking pins versterken het vernieuwingsproces. Te overwegen is om deze 

constructies vanuit het Platform aan te moedigen. Er zijn allerlei mechanismen waarbij 

ervaringen en kennis tussen VO en HO worden uitgewisseld:  

- onderwijskundig contact,  

- de rol van opleidingschool,  

- docentenuitwisselingen waarbij schooldocenten meelopen met een aio en 

onderzoekers enige dagen komen lesgeven op de school 

- via Bèta 1 op 1 

- uitvoering van experimenten op universiteitslabs 

- Bezoeken aan de science carrousel 

- Mobiele labs van de WUR 

Een specifieke vorm van samenwerking bestaat uit de Pre-University Colleges van de 

universiteiten in Leiden en Eindhoven en het Junior College van de Universiteit Utrecht. 

Goede bovenbouwleerlingen kunnen dan een aantal colleges volgen om zo een brug te 

slaan voor talent vanuit het Vwo naar het universitair onderwijs. Een belangrijk neveneffect 

is de bijdrage aan de beroepsoriëntatie: “je ziet hoe het is op de TU/e hoe een universitaire 

studie is”.  

Verhoudingsgewijs ligt de nadruk op samenwerking met hoger onderwijsinstellingen. Maar 

ook tussen VO scholen wordt veel samengewerkt. Een voor Universum zeer relevant 

netwerk is het Technasium netwerk. Een aantal UP scholen werkt samen in de 

OnderwijsVernieuwingsCoöperatie (www.deonderwijsvernieuwingscooperatie.nl). Ook 

werken UP scholen samen in het Science Lyceum, een samenwerkingsverband van VO 

scholen (ontwikkeling en uitwisseling van materiaal). Verder werken verschillende UP 

scholen samen in het 3xO project (gericht op Onderzoeken, Ontwerpen en Ondersteunen), 

in samenwerking met De Universiteit Twente. Beter Bèta is een samenwerkingsverband 

tussen een vijftal VO scholen in Zuid-Holland en de TU Delft. Verder is er het SG5: een 

samenwerkingsverband van vijf openbare scholen in Overijssel.  

                                               

28 Sommige scholen zetten ook bovenbouwleerlingen in bij de profielkeuzevoorlichting in leerjaar 3, 

onder andere door profielwerkstukken te presenteren. 
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Bezoek aan en kennismaking met andere (UP) scholen kan verhelderend en 

enthousiasmerend werken op onder- en bovenbouwdocenten. Het leereffect dat hiermee 

gepaard kan gaan, is een van de oogmerken van het Universum programma. 

Relatief weinig relaties worden nog onderhouden tussen VO- en basisscholen. Veel UP1 

auditscholen onderkennen wel het potentieel van samenwerking met basisscholen. 

Leerlingen uit groep 8 kunnen door mee te lopen bij de exacte of technische vakken alvast 

kennismaken met hun voorland. Omgekeerd kunnen VO onderbouwleerlingen les geven in 

de hoogste klassen van de basisschool. Bovenbouwleerlingen kunnen (bèta-achtige) 

projecten begeleiden op de basisschool.  

Ondanks dit potentieel heeft samenwerking met het PO veelal een lagere prioriteit. 

Bovendien zijn er praktische problemen die effectieve samenwerking in de weg staan: met 

welke basisscholen moet dan worden samengewerkt, en welke niet? Achter de 

samenwerking kan leerlingenwerving worden vermoed. Het VTB programma is bij veruit de 

meeste UP1 auditscholen onbekend, maar de auditgesprekken hebben in een aantal 

scholen de ogen geopend.  

Het Eindhovense Technific (www.technific.nl) is een van de weinige organisaties die op het 

gebied van bètatechniek een doorlopende – longitudinale – benadering kiest waarin de 

basisscholen integraal deel uitmaken van een breed scala aan activiteiten gericht op 

bevordering van de interesse in en keuze voor bèta techniek. 

5.3.7 Volgscholen 

Om de kennis, expertise en ervaring die in UP worden opgedaan te verbreden, heeft elke 

deelnemende school een volgschool. Universum scholen en volgscholen maken onderling 

afspraken over samenwerking op het gebied van hun bètaonderwijs. Hoe die afspraken 

eruit zien en wat hun voornemens zijn, bepalen ze gezamenlijk. Gemaakte afspraken 

worden verstuurd aan het Platform. Vervolgens ontvangt de volgschool een bevestiging 

van deelname. Op basis van deze bevestiging kan de volgschool gedurende drie jaren 

jaarlijks €5.000,= factureren ter stimulering van de uitvoering van de gemaakte afspraken. 

Scholen mogen ook twee of drie volgscholen hebben. 

De voorgenomen volgschool (het Isendoorn College in Warnsveld) van een van de UP1 

scholen – de RK SG Marianum in Groenlo – wilde in eerste instantie van deelname afzien 

omdat deze school de stimuleringspremie van €5.000,= niet vond opwegen tegen de 

voorziene administratieve last. Nadat het Platform duidelijk had gemaakt dat de deelname 

als volgschool veel laagdrempeliger is dan bij Universumscholen, heeft het Isendoorn 

alsnog besloten om volgschool van Marianum te zijn. 

 

Op het moment van rapporteren zijn er 29 UP1 en 30 UP2 scholen. Hiervan zijn de UP1 

scholen door PBT uitgenodigd tot deelname aan UP, terwijl UP2 scholen zich hebben 

gekwalificeerd in een uitgebreid selectieproces. In tegenstelling tot de UP1 scholen wisten 

UP2 scholen van tevoren dat ze een volgschool dienen te adopteren.  

Dit verschil in selectieprocedure wordt weerspiegeld in het ontstaan van afspraken tussen 

Universum- en volgscholen. Van de 29 UP1 scholen hebben er nu 26 een volgschool 

doorgegeven. Van deze 26 heeft het Platform van 17 scholen de afspraken met de 

volgschool ontvangen. Officieel ontbreekt van 12 UP1 scholen dus nog de volgschool. Voor 

zover opportuun is dit in de auditgesprekken bij de scholen aangekaart. Het Platform 

onderneemt de komende maanden actie om het bestand van volgscholen aan te vullen. 
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Stok achter de deur is de financiële stimulering, die in principe eerst wordt betaald indien 

de afspraken met de volgschool zijn ontvangen. 

Bij de UP2 scholen verloopt het keuzeproces van een volgschool soepeler. Deze scholen 

houden zich aan gemaakte afspraken, mede omdat van tevoren bekend was wat van hen 

verwacht wordt. Meteen na de selectie (eind mei 2006) is de UP2 scholen gevraagd om 

gemaakte afspraken met hun volgschool op te sturen, tegelijk met het UP-arrangement en 

voorgenomen kwantitatieve doelstellingen. Tot nu toe hebben 19 UP1 scholen dit 

arrangement teruggestuurd, in 14 gevallen met de afspraken met de volgschool erbij. Voor 

zover deze afspraken ontbraken, hebben de scholen steeds aangegeven extra tijd nodig te 

hebben voor het maken van afspraken.  

In de loop van de UP2 en UP3 selectie is een aantal volgscholen geselecteerd voor 

deelname aan Universum. Als gevolg hiervan moe(s)ten sommige UP1 scholen op zoek 

naar een nieuwe volgschool. Dit zoekproces – dat de succesvolle olievlekwerking van het 

concept volgschool markeert (zie tekstkader) – is vanuit het bureau UP ondersteund door 

nieuwe volgscholen te koppelen aan UP scholen. In totaal hebben nu 31 UP van de 59 UP1 

en 2 scholen een volgschool waarvan de deelname door UP is bevestigd. 

Sommige scholen maken als volgschool een opvallende ontwikkeling door. Zo is Christelijk 

College Schaersvoorde (in Aalten) in september 2005 gestart als volgschool van het 

Baudartius College in Zutphen (UP1). In mei 2006 heeft Schaersvoorde zich aangemeld 

voor de UP3 selectie. In het hierop volgende intakegesprek werd duidelijk dat 

Schaersvoorde door volgschool te zijn een krachtige impuls heeft gekregen voor de 

ontwikkeling van haar bètaonderwijs. De schoolleiding van Schaersvoorde heeft “bèta” nu 

als speerpunt benoemd en docenten zijn enthousiast geworden voor verdere ontwikkeling 

en uitvoering van bèta-activiteiten. Een soortgelijke ontwikkeling hebben het Heerbeeck 

College in Best en het Rotterdams Montessori College doorgemaakt. Beide hebben als 

volgschool een impuls gekregen die ze de weg heeft gewezen naar deelname aan het 

Universum programma. Naar verwachting zal dit proces zich in de UP3 selectie herhalen. 

 

Universum- en volgscholen is verzocht gemaakte afspraken (op een A4) op te sturen aan 

het Platform. Afgaande op de ontvangen afspraken valt op dat betrokken scholen het 

maken van afspraken grondig en serieus aanpakken. Vaak gaat een reeks van gesprekken 

vooraf aan het opstellen van een document dat doorgaans door beide partijen wordt 

ondertekend. De afspraken bestrijken alle windstreken van het Universum kompas. De 

meeste gemaakte afspraken gaan over concrete projecten en materialen, en in mindere 

mate over visie en beleid (Bijlage 6 geeft een overzicht van het soort gemaakte afspraken 

tussen Universum- en volgscholen).  

5.3.8 ICT 

Dwars door de vernieuwing van het bètaonderwijs loopt de ICT-gedreven vernieuwing in 

het voortgezet onderwijs. In sommige van de bezochte UP1 auditscholen verlopen deze 

twee vernieuwingsprocessen parallel en versterken ze elkaar; andere scholen kunnen 

eerder aangemerkt worden als volgend in ICT-toepassingen in het onderwijs.  

Een aantal scholen is zeer actief het gebied van ICT. Zo nemen verschillende scholen actief 

deel aan Compex experimenten (Bonhoeffer, Bouwens van de Boije, Over Betuwe College, 

De Meergronden), veelal in combinatie met (het uitproberen van) elektronische 

leeromgevingen. De computervaardigheden van de docenten zijn voldoende, maar vaak 
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blijken leerlingen vaak aanzienlijk vaardiger. Hier is geen verschil te zien tussen meisjes en 

jongens. De meeste scholen beschikken over goed geoutilleerde mediatheken met een 

hoge bezettingsgraad. Een aantal scholen hanteert een beleid dat mikt op proactieve 

inbedding van ICT in het onderwijs, daarbij aanhakend op de wijze waarop leerlingen ICT 

benutten (onder andere begeleiding van leerlingen via MSN).  

Op een aantal scholen – die op zichzelf kunnen bogen op een goed ICT 

voorzieningenniveau – lijkt het ICT gebruik door leerlingen zozeer aan te slaan dat toch 

weer knelpunten ontstaan in de infrastructuur en de beschikbaarheid van PC’s. Het ICT 

gebruik lijkt hier zichzelf te versterken. Verschillende scholen zien ook de mogelijkheden 

van onderlinge uitwisseling toenemen door het gebruik van ICT. De Waerdenborch wil haar 

ICT-lijn uitwisselen met basisscholen in de regio, waarbij een zonnewijzer project in 

principe zonder ondersteuning van docenten kan worden uitgezet (de school overweegt 

ook inzet van bovenbouwleerlingen in dit project). 

5.4 Speerpunten 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de effectiviteit van het Universum 

programma gediend is met een meer gedifferentieerde aanpak voor te stimulering van het 

bètatechnisch onderwijs aan VO scholen. Uit de intakeverslagen en de auditgesprekken 

destilleren we de volgende speerpunten waarop UP scholen hun aandacht kunnen richten 

om een effectieve impuls te geven aan het aantal bètatechniek leerlingen en studenten: 

- Meer Havisten met N: hogere N-scores bij de profielkeuze van Havo leerlingen, in 

het bijzonder de keuze voor het NT-profiel (5.4.1). 

- Meer N meisjes: hogere N-scores bij de profielkeuze van meisjes leerlingen in Vwo 

en – vooral – Havo (5.4.2). 

- Van NG naar NT: een verschuiving in de profielkeuze van Havo- en Vwo-leerlingen 

die voor een NG-profiel kiezen, richting NT-profiel (5.4.3). 

- Een grotere doorstroom van geslaagde Havo- en Vwo-leerlingen (vooral) met een 

N-profiel, naar bètatechnische vervolgopleidingen in het hoger onderwijs (5.4.4).  

We werken deze speerpunten hieronder uit. 

Sommige UP scholen hanteren al (tamelijk) expliciete speerpunten om meer bètatechnisch 

opgeleide leerlingen af te leveren. Zo heeft bijvoorbeeld het Pius X College in Almelo de 

analyse gemaakt dat de profielscores – ook voor de meisjes – in het Vwo goed zijn, terwijl 

er bij de Havo-leerlingen ruimte voor aanzienlijke verbetering is. Van deze Havo-

leerlingen stroomt een flink deel door naar bètatechnische vervolgopleidingen in het hoger 

onderwijs, maar dit geldt niet voor de meisjesleerlingen. Geconcludeerd is dat de grootste 

winst kan worden geboekt binnen de Havo profielkeuze en bij de doorstroom van Vwo 

meisjesleerlingen. 

 

5.4.1 Meer Havisten met N 

Havo leerlingen kiezen substantieel minder voor een N – laat staan voor een NT – profiel. 

Gemiddeld over de periode 2001-03 heeft 30,2% van alle geslaagde Havo-leerlingen 

gekozen voor een N-profiel, bij de geslaagde Vwo-leerlingen is dat 47,8%. Kennelijk zijn 

Havo-leerlingen minder geneigd tot de keuze van een N-profiel. Het verborgen potentieel 
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voor een N-profiel – leerlingen die wel voldoende N-potentieel hebben maar er niet voor 

kiezen – is onder Havo-leerlingen vermoedelijk groter dan onder Vwo’ers.29 Bij Havisten 

zou dus “meer te halen zijn”. Ofwel, een specifiek op Havo-leerlingen toegesneden 

wervingsstrategie kan meer opleveren dan bij Vwo’ers.  

Uit de intake van UP1 scholen blijkt dat relatief veel scholen in hun bètaoffensief de nadruk 

leggen op het Vwo. Experimenten worden in eerste instantie uitgevoerd met Vwo-

leerlingen, onder begeleiding van en door docenten die vooral les geven aan Vwo’ers. Bij 

succes wordt min of meer dezelfde benadering losgelaten op Havo-leerlingen. Door deze 

werkwijze ontstaat het risico dat een benadering die is toegesneden op en ontworpen voor 

Vwo’ers bij Havo-leerlingen minder goed aanslaat, op grond van bijvoorbeeld een andere 

attitude of een andere leerstijl. Met andere woorden, vergroot een andere, specifiek op 

deze doelgroep toegesneden bèta-aanpak niet de kans op meer Havo-leerlingen met een 

N-profiel?  

Dit beeld wordt door verschillende UP1 scholen onderschreven. Er ontstaat een steeds 

grotere kloof tussen Havo en Vwo. Dat blijkt vooral bij de profielwerkstukken. Vwo 

leerlingen leveren vaak “verrassend hoge kwaliteit”, terwijl Havo-leerlingen steeds minder 

zelfstandig lijken te worden. Onduidelijk is of dit komt doordat Vwo leerlingen door 

onderwijsinnovatie meer worden uitgedaagd of dat er iets geheel anders speelt.30 Indien 

dit beeld correct is, zou dat pleiten voor een specifiek op deze doelgroep gerichte bèta-

aanpak. Leerlingen ervaren wel een verschil in aanpak; zo lijkt op het Vwo in het 

Pleincollege Eckart meer op zelfstandigheid te worden ingezet dan op de Havo. Zelf denken 

zij dat Havo- (en Vmbo-)leerlingen minder intrinsiek gemotiveerd zijn voor school en dat 

dit kan leiden tot andere eisen op het gebied van onderwijsaanpak, en andere 

profielkeuzes. 

Aanzetten tot een Havo specifieke benadering van het bètaonderwijs zijn te vinden in 

HaCo: Havisten competent naar het Hbo (www.havistencompetent.nl). HaCo beoogt een 

“proeftuin” binnen de Havo te creëren, waardoor meer vakoverstijgend gewerkt kan 

worden. De projecten zijn eerst “boven op” het gewone curriculum, maar de bedoeling is 

dat ze “er in zakken”. Aan HaCo nemen momenteel zeven VO scholen deel, waaronder het 

Northgo College (UP1). Pleincollege Eckart start het lopend schooljaar met Haco.  

5.4.2 Meer N meisjes 

Zoals aangegeven kiezen nu relatief weinig meisjes voor een N-profiel. Als meisjes al een 

N-profiel kiezen is dat zeer overwegend een NG-profiel. Vooral op de Havo kiezen 

dramatisch weinig meisjes voor NT. Wat de beweegredenen en oorzaken hiervan ook zijn, 

vanuit Universumperspectief vormen meisjes een interessante doelgroep met – 

vermoedelijk – een groot verborgen bètapotentieel. Benutting van dit potentieel vraagt om 

meer doelgroepgerichte aanpak.  

Een aantal UP scholen heeft deze diagnose ook zelfstandig gesteld en ziet “meisjes als 

speerpunt” in hun bètaprofileringsbeleid. Zo is op het Over Betuwe College (Bemmel) 

vastgesteld dat “het (bèta)onderwijs te jongensachtig is en dat er te weinig vrouwelijke 

rolmodellen zijn”.31 Hoewel dit beeld door meer UP scholen gedeeld wordt, voeren nog 

                                               

29 We gaan er dan van uit dat er geen structurele verschillen bestaan tot Havo- en Vwo-leerlingen die 

het “N-potentieel” van deze leerlingen beïnvloeden. 

30 Geopperd is dat deze kloof te maken heeft met de trend om Vmbo/Havo leerlingen eerder naar 

Havo te laten doorstromen.  

31 Sommige scholen klagen over het geringe aantal vrouwelijke, eerstegraads bètadocenten, vooral in 
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weinig UP scholen een expliciet bètameisjesbeleid. Bij de meeste scholen overheerst het 

streven om iedereen enthousiast te maken voor bèta. “Wij zien geen heil in 

meisjesvriendelijke natuurkunde (en overigens ook niet in jongensvriendelijke 

natuurkunde)” (Bouwens van de Boije College). De nadruk ligt op het geven van 

aantrekkelijk bètaonderwijs en het presenteren van een realistische (maar soms enigszins 

afschrikkende) visie op de zwaarte van natuurkunde en wiskunde. 

Welke onderwerpen worden behandeld in bètaonderwijs (al dan niet in projectvorm), is 

een factor die de interesse van meisjes mede beïnvloedt. De science stroom op De 

Populier (die vanaf stond af aan tot een duidelijke toename in interesse heeft geleid) 

werkt niet alleen met “jongens onderwerpen” gewerkt, maar worden ook sieraden 

gemaakt. Een cosmetica project is enthousiast ontvangen door de jongens. Omgekeerd is 

weerstand bij meisjes voor  “raketautootjes” opgelost door ze meer vrijheid te geven om 

ze aan haar eigen smaak aan te passen. Binnen dit type (projectachtige) lessen zijn 

leerlingen opvallend geconcentreerd bezig; ze willen niet gestoord worden door bezoek en 

zien soms zelfs af van pauzes (“zijn we net lekker bezig”).  

 

Negatieve vooroordelen en het slechte imago van werken in de wereld van bèta en 

techniek beïnvloeden de profiel- en studiekeuze van meisjes in ongunstige zin. “Uit 

gesprekken met meisjes blijkt dat exact vooral aanspreekt als het NG is” (Marianum).  

Wel spelen verschillende scholen in op concreet op meisjes gericht bèta-aanbod, zoals het 

meidenbètakamp van de TU Delft en de Excite kampen van IBM (onder andere het Accent 

College, De Meergronden, De Populier). Meer in algemene zin geven verschillende scholen 

aan dat meisjes relatief goed aangesproken kunnen worden door intensieve, praktisch 

georiënteerde samenwerking, bijvoorbeeld bij de begeleiding van profielwerkstukken met 

MKB’ers (Bonhoeffer), contextgericht projectonderwijs (Kaj Munk College) en een beroep 

op creatieve oplossingen voor praktische problemen (De Populier).32 

Veel leerlingen kampen met een beperkt of onrealistisch beeld van de beroepspraktijk, 

niet in de laatste plaats van de “bètaberoepen”. Zo is voor veel leerlingen het enige beeld 

van de aan wiskunde gerelateerde beroepspraktijk dat van de wiskundedocent. Soms zien 

leerlingen met N potentieel af van een N-profiel omdat ze denken met EM sneller carrière 

kunnen maken. Meisjes lijkt het – in vergelijking met het “rare” boekje dat ingezet wordt 

voor de profiel- en studiekeuze – leuker om meer direct kennis te maken met beroepen 

door met iemand mee te lopen of iemand in de klas te krijgen.  

 

Meisjes voelen zich niet aangetrokken door het beeld dat ze hebben van bètaberoepen, 

bouwkunde of architectuur uitgezonderd. Veel meisjes zien bovendien wiskunde in de N-

profielen als “(te) zwaar”. Aan deze beeldvorming valt nog veel te verbeteren. 

De meeste bezochte UP1 scholen werken samen met VHTO, het landelijk expertisebureau 

voor meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Voor zover dat niet het geval is, hebben de 

auditgesprekken een impuls daartoe gegeven. Zonder uitzondering zijn deze UP scholen 

positief over specifiek op meisjes gerichte studie- en beroepskeuzevoorlichting. Bij 

sommige UP scholen zijn de ervaringen van dien aard dat ze besloten hebben om de 

                                                                                                                                     

de bovenbouw, andere scholen ervaren dit niet als probleem. 

32 Gaming lijkt voornamelijk voor jongens een interessant toekomstperspectief. 
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voorlichting door VHTO te verbreden naar leerlingen in de lagere (3e) klassen (Pius X 

College, Almelo). Op grond van haar ervaring accentueert VHTO vrouwelijke rolmodellen 

en heldere beroepsbeelden. Meisjes (en ouders) hebben nu vaak een gemankeerde 

perceptie van (bèta)technische beroepen. Naast de VHTO proberen scholen hierop in te 

spelen via verwante initiatieven zoals Ingenieur@school (het voormalige Ingenieurs voor 

de klas) Bèta 1 op 1 (www.beta1op1.nl) en het buddyprogramma voor de onderbouw van 

de Havo. Verschillende scholen bevestigen dat veranderingen in profiel- en studiekeuzes 

versneld kunnen worden door leerlingmentoren binnen de school in te zetten, bijvoorbeeld 

door bovenbouwleerlingen te koppelen aan 3e klassers.  

Tussen UP scholen bestaan grote verschillen in de keuze voor N-profielen door meisjes en 

de doorstroom van meisjes met een N-profiel nar bètatechnische vervolgopleidingen in het 

hoger onderwijs. Gezien deze grote verschillen ligt het voor de hand om na te gaan wat 

relatief succesvolle meisjesscholen (met hoge N-scores voor meisjes) aan good practices 

kunnen overdragen aan (UP) scholen met verbeteringspotentieel op dit punt. 

5.4.3 Van NG naar NT 

Het derde bètafront betreft de mogelijke verschuiving in de profielkeuze van Havo- en 

Vwo-leerlingen. Nu kiezen relatief veel leerlingen met N competenties voor een NG-profiel, 

terwijl ze niet zelden het potentieel voor NT hebben. In feite is dit speerpunt een 

verbijzondering van “meer Havisten met N” (5.4.1) en “meer N meisjes” (5.4.2), gelet op 

hoe weinig Havo leerlingen (en in mindere mate Vwo) meisjes voor NT kiezen. Maar een 

paar specifieke aspecten maken dit tot een afzonderlijk speerpunt.  

In de eerste plaats hebben veel leerlingen de neiging om breed te kiezen, c.q. hun opties 

nog zoveel mogelijk open te houden. Voor de hand liggende achterliggende reden is dat ze 

nog niet precies weten wat ze willen worden33, maar er kunnen ook andere redenen 

spelen. Voor veel leerlingen komt de profielkeuze te vroeg. Voor diegenen onder hen die 

zich dat permitteren, is breed kiezen hun strategie om de echte keuze uit te stellen. Op 

verschillende scholen wordt deze strategie ook aanbevolen. In dit praktijk werkt dit een 

keuze voor een van de volgende combinaties in de hand:  

- het EM profiel met Biologie (waardoor een overstap naar NG nog mogelijk blijft)34 

- het NG-profiel met Economie (waardoor een overstap naar EM mogelijk blijft). 

De talendocenten zijn niet zo ingenomen met dit keuzegedrag, omdat in de praktijk blijkt 

dat veel leerlingen vasthouden aan de gemaakte profielkeuze. Het gevolg van dit 

keuzegedrag is dat minder leerlingen voor NT kiezen dan op grond van hun kunnen 

mogelijk is. Overigens zijn er ook UP scholen die – waar dat opportuun is – de keuze van 

het NT-profiel propageren omdat “je daarmee het meeste kan”. Doorgaans zijn dit scholen 

met een uitgesproken bètaprofiel. Deze tegenstelling duidt op het belang van goede 

voorlichting voor de profielkeuze.  

Daarnaast vormt – voor die scholen die deze mogelijkheid bieden - gefaseerd (getrapt) 

kiezen een oplossing voor leerlingen “die het nog niet weten” (in eerste instantie kiezen 

                                               

33 Vooral veel jongens zouden nog niet weten wat ze willen, meisjes vaak wel, maar dan op basis van 

een beperkt beroepsbeeld (bijvoorbeeld gezondheidszorg). 

34 Zo wordt leerlingen die huiverig zijn voor het NT-profiel, gesuggereerd om biologie erbij te nemen 

zodat later wat betreft het technisch gehalte van het vakkenpakket zonodig een stapje terug kan 

worden gedaan (Accent College). 
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voor N of M, in tweede instantie de eigenlijke profielkeuze35). In de praktijk geldt dit alleen 

voor het Vwo. De indruk bestaat dat de mogelijkheid van getrapt kiezen de drempel naar 

een N-keuze verlaagt, zeker wanneer de decaan benadrukt dat “als je het nog niet zeker 

weet (1) een N-profiel de meeste keuze biedt, en (2) je altijd na 4Vwo alsnog voor een M 

profiel, dus N proberen kost je niets” (Over Betuwe College).36  

Op een aantal UP scholen kiezen (de betere) leerlingen bewust voor een breed profiel dat 

zowel NT als NG omvat. Daarmee is ook de voorkeur in het veld voor een breder 

gedefinieerd N-profiel gemarkeerd. 

5.4.4 Meer doorstroom 

Het vierde speerpunt is het vergroten van de doorstroom van geslaagde Havo- en Vwo-

leerlingen met een N-profiel, naar bètatechnische vervolgopleidingen in het hoger 

onderwijs. Uiteindelijk draait het hierom, als het gaat om een groter bètatechnisch 

gekwalificeerd aanbod op de arbeidsmarkt.  

In algemene zin valt op dat veel UP scholen niet primair bezig zijn met vergroting van de 

doorstroom van hun leerlingen naar het bètatechnisch hoger onderwijs. De primaire focus 

is op wat er binnen school gebeurt. Voor zover scholen een leerlingvolgsysteem hanteren, 

“houdt dat bij het eindexamen op”. VO scholen hebben vaak weinig weet van waar hun 

leerlingen naar toe gaan in het hoger onderwijs, en hoe ze daar varen (uitzonderingen 

daargelaten). Een aantal scholen schakelt wel regelmatig en structureel hun netwerk van 

oud-leerlingen in, bijvoorbeeld bij de beroepenmarkt of de profielkeuze voorlichting. Maar 

typerend is dat de drijfveer hierin vooral bestaat uit de behoefte aan informatie over de 

beroepspraktijk, ten behoeve van het profielkeuzeproces. Verschillende scholen geven wel 

aan geïnteresseerd te zijn in informatie over het vervolg van de onderwijsloopbaan van 

oud-leerlingen, bijvoorbeeld om een beter beeld te krijgen van de aansluiting van het 

geboden onderwijs op eisen in het vervolgonderwijs. Zo heeft bijvoorbeeld het Pius X 

College (Almelo) een enquête onder oud-leerlingen uitgezet om meer gestructureerd 

contact houden, overigens vooral met het oog op medewerking aan profiel- en 

studiekeuzevoorlichting.  

Beter inzicht in de verdere onderwijsloopbaan van geslaagde leerlingen zou zich niet 

moeten beperken tot de gemaakte studiekeuze, maar ook het verdere studieverloop 

moeten meenemen, met inbegrip van switchgedrag. Volgens een van de UP1 scholen zijn 

er anekdotische aanwijzingen dat een deel van de geslaagde leerlingen met een N-profiel 

in tweede instantie – dus na een aanvankelijke keuze voor een niet-bètastudie - 

terugstroomt naar bètatechniekopleidingen (bijvoorbeeld de snijvlakopleiding medische 

technologie). Met andere woorden, naast de primaire doorstroom vanuit het voortgezet 

onderwijs naar bètatechnische vervolgstudies in het hoger onderwijs is er ook nog een 

secundaire doorstroom van “spijtoptanten”.  

                                               

35 Op het Over Betuwe College kiezen Vwo’ers eerst in de 4e klas voor de N of M stroom. Daarbij zijn 

binnen N Economie en Biologie verplichte vakken en binnen M Wiskunde A en Aardrijkskunde. Dit is 

om de eventuele “overstap” naar het definitieve profiel mogelijk te maken. Een enkele keer stapt een 

leerling later nog over (van N naar M, niet andersom). 

36 De school is niet zeker of deze aanpak gehandhaafd kan blijven in de nieuwe 2e fase opzet. 
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6 Samenvatting, conclusies en 

aanbevelingen 

6.1 Samenvatting en conclusies 

Kwantitatieve impact 

1. Hoofdconclusie van deze eerste audit van het Universum programma na ongeveer 

een jaar is dat – afgaande op de voornaamste indicatoren (profielscores en 

doorstroomcijfers) het programma op schema ligt. Indien de ontwikkeling zich 

langs de ingezette lijn doorzet, ligt realisatie van de 15% doelstelling binnen 

bereik.  

2. Ten opzichte van de nulmeting (2001-04) kiezen gemiddeld 3,5% meer Havo-

leerlingen van UP1 scholen voor een N-profiel (op basis van voorlopige 

profielscores in 2006), terwijl 4,2% meer Vwo’ers voor N kiezen.37 Deze positieve 

ontwikkeling past in de trendmatige ontwikkeling van de N-score die op termijn 

(rond 2010) moet leiden tot een toename van 15%. Tussen UP1 scholen is de 

spreiding in de N-score ontwikkeling groot, vooral bij Vwo’ers. Maar in algemene 

zin overweegt de positieve ontwikkeling: de meeste UP1 scholen laten een 

toename in de N-score zien. Van deze scholen is de toename in de N-score bij de 

Vwo’ers relatief vaak substantieel, bij de havo-leerlingen relatief vaak gematigd 

positief. 

3. Niet verrassend, wordt de grootste winst op het profielscorefront behaald door UP1 

scholen die hierin een relatief lage uitgangspositie hebben. Vooral scholen die zich 

in negatieve zin aan dit patroon onttrekken, verdienen de bijzondere aandacht van 

de audit. Daarnaast is het ook voor scholen met een hoog uitgangsniveau en een 

terugval in de N-score zaak de neergang in positieve zin om te buigen. Ook deze 

scholen verdienen bijzondere aandacht in het verdere auditproces. 

4. De doorstroom van Havo- en Vwo-leerlingen met een N-profiel in alle VO-scholen 

is toegenomen met 16,3%, een toename van bijna 1.200 bètatechniekstudenten. 

In vergelijking met alle VO scholen scoren de UP1 scholen in termen van de 

doorstroom van Havo- en Vwo-leerlingen met een N-profiel naar het 

bètatechnisch hoger onderwijs licht hoger dan het landelijk gemiddelde (UP1: 

+16,9%; alle VO scholen: +16,3%). Puur getalsmatig moet Universum in 

doorstroomtermen dus nog op stoom komen. Na een jaar Universum mag echter 

redelijkerwijs in termen van doorstroom in dit stadium nog geen wezenlijk effect 

worden verwacht. 

5. De aanwas in de doorstroom is vooral herleidbaar is op meer leerlingen met een 

NG-profiel. Daarnaast kiezen – zij het in mindere mate – meer geslaagde Vwo-

jongens met een NT-profiel voor een bètatechnische vervolgstudie. Dit algemene 

beeld illustreert nadrukkelijk hoezeer de doorstroom naar het bètatechnisch hoger 

                                               

37 Nauwkeuriger uitgedrukt: de gemiddelde N-score (het aandeel leerlingen met een N-profiel – NT of 

NG – op het totaal aantal leerlingen in betreffend leerjaar) in UP1 scholen is bij de Havo-leerlingen 

toegenomen met 3,5% naar 32,5% (in 2006), en bij Vwo’ers met 4,2% naar 52,1% (2006). 
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onderwijs gedomineerd wordt door jongens met een NT-profiel. Deze dominantie 

neemt overigens in de periode 2003-2005 licht af. 

6. De toename in de doorstroom naar het bètatechnisch hoger onderwijs in UP1 

scholen is vooral herleidbaar is op een grotere geneigdheid bij meisjesleerlingen 

met een N-profiel om te kiezen voor een bètatechnische vervolgstudie, met 

uitzondering van Havo-meisjes met een NT-profiel. In de praktijk van lijken UP1 

scholen dus het verborgen bètatechnische potentieel bij meisjesleerlingen al 

(deels) te verzilveren. 

Ter relativering wijzen we er nadrukkelijk op dat deze ontwikkelingscijfers niet meer dan 

een eerste indicatie zijn van wat mogelijk een trend is, maar ook heel goed een 

tijdelijke beneden- of opwaartse uitschieter is – een momentopname. Het uiteindelijk 

beoogde effect van het Universum programma wordt naar alle waarschijnlijkheid op de 

iets langere termijn gerealiseerd. Voor een gefundeerd oordeel van de effectiviteit van het 

UP is het naar het oordeel van de auditcommissie nog te vroeg. De resultaten van deze 

vergelijking vormen daarom niet meer dan een aandachtspunt van het verdere 

auditproces. 

 

7. Verschillende UP1 scholen zijn door de (confrontatie met) kwantitatieve 

doelstellingen op het gebied van profielscores en doorstroomcijfers meer alert 

geworden op kwantitatieve monitoring van hun (bèta)prestaties. De benadering 

van “meten is weten” wordt – zij het geclausuleerd (het gaat ook om het verhaal 

achter de cijfers) – in beginsel aanvaard. Het programma en de audit dragen met 

andere woorden bij aan het kwantitatieve bewustzijn. 

Kwalitatieve impact: algemeen 

8. Hoewel het – één jaar na aanvang van het Universum programma – nog te vroeg 

is om een gefundeerde uitspraak te doen over de effectiviteit van het programma, 

komen uit deze audit, zoals uit het navolgende zal blijken, tal van 

aangrijpingspunten naar voren voor een aangescherpte focus in het programma 

(6.2).  

9. Uit de audit blijkt dat er tussen de UP scholen grote verschillen bestaan in aanpak, 

gelegde accenten (op “windstreken” in het kompas) en effectiviteit. Deze 

verschillen bemoeilijken een uniforme weergave en beoordeling van het 

programma.  

10. Naar de indruk van de auditcommissie ziet een aantal scholen – die qua profiel en 

bètaprestaties goed zouden passen in het Universum programma – bewust af van 

UP deelname vanwege de additionele belasting van het schoolapparaat die van UP 

zou uitgaan, en vanwege de als zodanig ervaren belemmering om keuzevrijheid te 

houden in de te hanteren aanpak.  

11. De keuze voor een integrale aanpak zoals in het Universum kompas tot uitdrukking 

komt, wordt breed geaccepteerd onder de UP1 scholen. Vrijwel alle scholen 

herkennen de “windstreken” van het kompas als relevante invalshoeken voor het 

instellingsbeleid ter zake van stimulering van het bètatechnische onderwijs.  

12. Het Universumkompas fungeerde tijdens deze gesprekken veelal als 
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diagnosetool.38 Aan de hand daarvan kon steeds worden vastgesteld welk beeld de 

scholen van zichzelf hebben, waar zij het meeste verbeteringspotentieel hebben, 

en op welke punten (kompasstreken) ze het meest kunnen leren van andere (UP) 

scholen (“halen”) resp. ze ter lering van andere (UP) scholen het meeste kunnen 

“brengen”. De auditgesprekken hebben aldus daadwerkelijk gefungeerd als een 

open tweegesprek, waarbij de vertegenwoordigers van de auditcommissie de 

beoogde rol van “critical friend” van de bezochte UP school konden spelen. 

13. In kwalitatieve termen concluderen we dat de meeste UP1 scholen het goed doen 

in termen van vernieuwing van het bètatechnisch onderwijs. Een minderheid van 

de UP1 scholen kampt met enige vertraging, overigens doorgaans herleidbaar op 

duidelijk aanwijsbare redenen. Zo worstelen sommige UP1-scholen met 

continuïteitsproblemen, door personele wisselingen in de schooldirectie of 

vertrekkende bètadocenten met een voortrekkersrol. 

14. De auditcommissie is getroffen door de motivatie en drive van betrokken 

docenten en schoolleiders om de een krachtige impuls te geven aan de 

ontwikkeling van het bètaonderwijs op hun scholen. Daarachter gaan de volgende 

voornaamste drijfveren schuil. Vooral bij UP scholen met duidelijke ruimte voor 

verbetering in bèta performance is benutting van het verbeteringspotentieel een 

zwaarwegende drijfveer achter de activiteiten en plannen gericht op stimulering 

van het bètatechniek onderwijs. Bètaprofilering is voor deze scholen een middel 

om zich te onderscheiden van andere scholen en effectiever leerlingen met deze 

interesse te werven.39 Dit argument (betere benutting) speelt vooral in stedelijke 

omgevingen waar scholen met elkaar concurreren om leerlingen. Anderzijds zien 

opvallend veel UP scholen ook de noodzaak tot vernieuwing van het bètaonderwijs 

om goede aansluiting te behouden op de interesses van hun leerlingen (zowel op 

UP scholen met goede bètaprestaties als op scholen die het minder goed doen). 

Onderwijskundige vernieuwing 

15. De primair focus is op veel UP1 scholen op onderwijskundige vernieuwing. Dat is 

hun core business. Maar de verschillen tussen scholen in de manier van omgaan 

met onderwijskundige vernieuwing zijn groot. 

16. Veel UP scholen zetten in op activerend, zelfstandig en samenwerkend leren, 

veelal in combinatie met de ontwikkeling van nieuw materiaal. Daarnaast zijn 

doorlopende leerlijnen op veel scholen een belangrijk thema. De nadruk ligt 

daarbij op de leerlijnen binnen het voortgezet onderwijs, maar er is groeiend 

bewustzijn voor het belang van adequate aansluiting op het hoger onderwijs. De 

links met basisscholen blijft op veel VO scholen wat onderbelicht. Men wil dat wel, 

maar het heeft niet de hoogste prioriteit. Opvallend is dat in veel UP-scholen de 

concept – context benadering, die centraal staat in de vakvernieuwing, nog niet 

doorklinkt. 

17. Projecten en thematisch onderwijs nemen bij activerend leren op veel scholen 

een centrale plaats in. Leerlingen werken binnen projecten vaak in groepen van 

wisselende samenstelling en grootte, afhankelijk van de opdracht en hun voorkeur. 

Sommige scholen staan ook sceptisch tegenover vernieuwingsgericht, 

                                               

38 Mede door de self-assessment door UP scholen tijdens de focusgroepen. 

39 Bètaprofilering sluit overigens profilering op andere thema’s (vooral cultuur en sport) niet uit. Vooral 

scholen met een breder bedieningsgebied (streekscholen) proberen zich op meerdere fronten te 

onderscheiden. 



Dialogic innovatie & interactie  48 

vakoverstijgend projectonderwijs. Projecten worden vaak nog te veel opgezet 

vanuit “dat is een leuk project” en nog te weinig vanuit een didactisch idee of 

concept.  

18. Onderzoek en ontwerp (“O&O”) staat bij veel UP scholen hoog in het vaandel. 

Verschillende scholen geven vakken zoals onderzoeksvaardigheden of leren door 

onderzoeken. Vakken als technisch ontwerp werken sterk enthousiasmerend, bij 

docenten én leerlingen. Dat telt. 

19. De Technasium formule trekt veel scholen aan, maar om uiteenlopende redenen 

wagen veel scholen deze stap (nog) niet. Zo zou de Technasium formule niet goed 

bij een streekschool passen. Ook ervaren veel scholen de insteek van het 

Technasium als te knellend en kiezen voor een eigen invulling van O&O. Naast de 

UP1 scholen40 die al (bijna) Technasium zijn, staan ook een aantal UP(1) scholen 

op het punt die stap te zetten.  

20. Bètavakintegratie. De UP1 auditscholen verschillen sterk in de mate waarin de 

integratie tussen de bètavakken is voortgeschreden. Een zekere mate van 

bètavakintegratie vindt in de meeste scholen wel plaats, vooral in de onderbouw, 

vaak in de vorm van onderwijs rond (thematische) projecten. Natuur- en 

scheikunde (“NaSk”), en soms biologie lopen daarin veelal voorop. Naarmate het 

eindexamen nadert, lijkt de ruimte voor geïntegreerd bètaonderricht af te nemen 

en het vakgerichte onderwijs weer de overhand te krijgen.  

21. Andere UP1 scholen volharden in het geven van “goed en zorgvuldig” 

bètaonderwijs, zonder veel integratie tussen de afzonderlijke bètavakken. 

Geïntegreerde behandeling van bètaleerstof blijft dan veelal beperkt tot 

vakoverstijgende projecten, doorgaans in de onderbouw. Betere afstemming 

tussen de bètavakken – zowel inhoudelijk als in de tijd – levert in beginsel wel 

enige tijdwinst op waardoor in de bovenbouw ruimte overblijft voor een meer 

flexibele en vraaggestuurde onderwijsaanpak. Maar de voorbereiding op het 

examen zorgt voor een natuurlijke rem op al te veel vernieuwingsdrang. 

Experimenteren met vakoverstijgende leergebieden blijft daarom veelal beperkt 

tot de onderbouw.  

22. Wiskunde neemt in het bèta-integratieproces op veel scholen een tamelijk 

geïsoleerde positie in. Leerlingen ervaren wiskunde veelal als vrij “boekgebonden”. 

In het wiskundeonderwijs worden niet veel praktische relaties gelegd. Natuur- en 

scheikunde zijn hier veel actiever in. “Het zou helpen als je in de andere vakken 

zou zien hoe wiskunde gebruikt wordt”. Op sommige scholen probeert men van dit 

algemene beeld af te wijken door wiskunde spannender te geven en zo aan te 

sluiten op de interesses van leerlingen (denk ook aan initiatieven zoals Wiskunde+ 

en denklessen). Sommige van onze gesprekspartners achten wiskunde echter 

niet altijd gemakkelijk integreerbaar.  

23. NL&T en Wiskunde D. De meeste van de bezochte UP1 scholen bereiden de 

invoering van NL&T voor, sommige zijn actief betrokken bij de ontwikkeling dan 

wel het testen van NL&T modules. De meeste andere UP1 auditscholen zijn 

voornemens NL&T aan te bieden in het Vwo, veelal in combinatie met Wiskunde D. 

Wel bestaat de indruk bij sommige scholen dat er nog onvoldoende uitgetest 

materiaal beschikbaar is. Twee UP1 auditscholen geven aan dat ze door de keuze 

voor resp. invoering van de Technasium formule NL&T niet hoeven op te nemen. 

                                               

40 Praedinius Gymnasium, Ubbo Emmius en De Waerdenborch. 
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Andere UP1 scholen zien de invoering van Wiskunde D als een mogelijk probleem 

bij gebrek aan eerstegraads docenten met voldoende tijd en zin, of stellen 

invoering uit “zolang niet meer duidelijk is over de inhoud van het vak. 

Onderwijs anders organiseren 

24. Naast onderwijskundige vernieuwing zijn de meeste UP scholen ook sterk bezig 

met het anders organiseren van het (bèta)onderwijs. Ook hier met grote 

verschillen tussen scholen, uiteenlopend van traditioneel, bedachtzaam en 

gedoseerde vernieuwing (“behoedzaam en selectief”) tot experimenteel en 

vernieuwingsgedreven. De gekozen opstelling per school verloopt veelal parallel 

met keuzes in het tempo en de richting van onderwijskundige vernieuwing. 

25. Vrijwel zonder uitzondering zijn de meest betrokkenen op UP1 scholen 

(schoolleiders en bètadocenten) goed doordrongen van de noodzaak tot 

verandering. De bereidheid tot vernieuwing is over de hele linie groot. 

Tegelijkertijd zien veel UP scholen zich genoodzaakt tot aanpassing van het 

vernieuwingstempo aan wat haalbaar is. Voldoende draagvlak onder de 

docenten wordt door schoolleiders aangemerkt als cruciale succesfactor. 

Vernieuwing wordt op sommige scholen bemoeilijkt door veel oudere docenten met 

gevestigde rechten en door budgettaire beperkingen waardoor LC docenten niet 

altijd op capaciteiten en inzet geselecteerd kunnen worden. 

26. De scepsis ten opzichte van vernieuwing bij vooral bovenbouw- en oudere 

docenten is herleidbaar op bezorgdheid over het halen van de exameneisen en op 

weinig positieve verwachtingen van het loslaten van leerlingen. Deze 

verwachtingen staan op gespannen voet met de ervaring in vernieuwende scholen 

dat leerlingen door een minder theoretische aanpak en meer nadruk op 

ontdekkend leren even snel (zo niet sneller) leren en dat wat geleerd is beter en 

langer beklijft. 

27. Om de resistance to change te slechten voeren veel scholen een 

veranderingsstrategie die is geënt op een combinatie van stapsgewijze 

introductie van projectmatig en vakoverstijgend werken, begeleiding door ervaren 

‘leermeesters’ didactiek, instroom van jonge, doorgaans vernieuwingsgezinde 

docenten en het arrangeren van bedrijfsbezoeken en ontmoetingen met docenten 

die het veranderingsproces al hebben meegemaakt (olievlekwerking). 

28. Essentieel voor succesvolle vernieuwing van het bètaonderwijs is commitment bij 

de schoolleiding. Voor de duurzaamheid van het “Universum-effect” is concrete 

inbedding in het instellingsbeleid van wat op de werkvloer aan bètavernieuwing 

wordt geïmplementeerd cruciaal. Uiteindelijk gaat het om uitvoering van dit beleid 

op de langere termijn en duurzame verankering in het schoolbeleid en identiteit. 

De auditcommissie vindt het nog te vroeg om een oordeel uit te spreken of de UP1 

scholen aan deze – cruciale – voorwaarde voldoen.  

29. Docenten worden unaniem gezien als drijvende kracht achter vernieuwing in het 

bètaonderwijs. Zonder hun medewerking en inzet gaat het niet. Vooral 

enthousiaste, jonge docenten – vaak in de minderheid – zijn de dragers van 

verandering, al stuiten ze soms op weerstand in het bestaande team. In geen van 

de scholen stelt een collectief van bètadocenten zich volledig achter de vernieuwing 

op. Teamvorming wordt niet in alle scholen als nuttig en noodzakelijk ervaren bij 

het veranderen van de school(cultuur). Op sommige scholen ligt overbelasting van 

betrokkenen door een smalle bètabasis binnen de school op de loer. 
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30. Om de didactische vernieuwing een impuls te geven kiezen verschillende scholen 

voor intensivering van de relaties met docentenopleiding, ook om tegemoet te 

komen aan wervingsproblemen. De moeizame werving van nieuwe bètadocenten 

(vooral natuurkunde) is een rem op de ontwikkeling. Daarnaast is de schaarste aan 

goede bètadocenten voor scholen ook reden om te investeren in eigen kweek. De 

meeste scholen zien weinig vrijheidgraden om via beloningsbeleid goede 

leerkrachten te werven, veelal is daarvoor te weinig budgettaire ruimte. 

31. De meeste UP1 auditscholen zien werving van vrouwelijke bètadocenten wel als 

een van manieren om via rolmodellen de keuze van N-profielen door meisjes te 

bevorderen. Doorgaans is de samenstelling van de bètasecties gemengd, veelal wel 

met vrouwelijke docenten in de minderheid. 

32. Een aantal UP1 auditscholen streeft bewust roulatie van (vooral eerstegraads) 

bètadocenten tussen onder- en bovenbouw na. Zo wordt geprobeerd een al te 

grote overgang van onder- naar bovenbouw (die leerlingen als “heel groot” 

ervaren) tegen te gaan en meer continuïteit te creëren doordat 3e klassers 

kennismaken met bovenbouwdocenten). Bijkomend voordeel is dat een beter 

onderbouwd advies voor de profielkeuze kan worden gegeven.  

33. Op HRM gebied doen de meeste UP1 auditscholen aan (veelal verplichte en 

collectieve) bij- en nascholing, vooral op het gebied van (activerende) didactiek. Bij 

de UP1 auditscholen is een trend waarneembaar richting meer structurele 

functionerings- en (al dan niet) groeps- of sectiegewijze POP-gesprekken, en 360o 

feedback. Meer confronterende gesprekken (bijv. met docenten “achter de kar”) 

worden veelal niet (meer) uit de weg worden gegaan. Binnen de scholen wordt nog 

weinig (tot niets) gedaan aan competentie management van docenten. 

Verschillende scholen betrekken hun leerlingen actief bij het didactische en 

praktische beleid van de school, vaak ook middels enquêtes.  

34. De organisatie van het bètaonderwijs verschilt sterk bij de bezochte UP1 

auditscholen. Zo wordt gewerkt met teams per stroom (onder andere een team 

exact) met secties in een dienende rol; met een (overkoepelende) intersectie bèta 

waarin LO en techniek zijn opgenomen; met een kernteam voor de onderbouw; 

met horizontale teams (per leerjaar) in de onderbouw en verticale teams in de 

bovenbouw. Een dominant organisatiemodel lijkt nog niet uitgekristalliseerd. 

35. De omstandigheden (huisvesting, faciliteiten) waarin docenten met leerlingen 

moeten werken en bètavakken meer aantrekkelijk moeten maken, zijn naar het 

oordeel van de auditcommissie veelal problematisch. Vaak laat de bestaande 

labinfrastructuur wel nadrukkelijk ruimte voor verbetering. Om daarin verbetering 

te brengen hebben veel UP1 auditscholen plannen voor de inrichting van een goed 

geoutilleerd en op vakoverstijgende projecten ingericht bètalab of science floor 

waar het (geïntegreerde) bètaonderwijs zich kan concentreren. UP scholen willen 

doorgaans een deel van de Universumgelden bestemmen voor de bouw dan wel de 

verbetering van een goed uitgerust bètalab.  

36. Een aantal UP1 auditscholen profileert zich breder dan alleen als bètaschool. Veel 

scholen willen ook inzetten op andere thema’s (sport, cultuur). Niet zelden gaat het 

om streekscholen die wel een breed scala moeten aanbieden. Ook hangt de 

gekozen profilering soms samen met afspraken tussen verschillende havo/vwo 

scholen in de regio. In veel gevallen kan de bètaprofilering intern en extern (op 

de website) nog nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht. Aan 

exclusieve bètaprofilering kleeft – in de ogen van sommige scholen – het risico van 
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bèta-isolement, het gevaar dat bètavernieuwing los komt te staan van andere 

schoolontwikkelingen. 

37. Opvallend is de differentiatietendens bij VO – en ook UP – scholen. Scholen willen 

zich steeds meer onderscheiden, onder andere door speciaal aanbod te creëren 

voor bepaalde groepen leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn Vwo+- of 

plusklassen voor de meer getalenteerde leerlingen. Deze klassen zijn doorgaans 

“zwaarder” dan het gangbare aanbod, doordat bepaalde vakken in minder tijd 

worden gegeven zodat uren vrijkomen voor vakoverstijgende of verdiepende 

activiteiten, dan wel doordat meer diepgang wordt geboden. Analoog hieraan 

probeert een aantal UP scholen zich te onderscheiden met tweetalig onderwijs 

(TTO), doorgaans om in te spelen op de behoefte bij leerlingen, (vooralsnog) alleen 

in de onderbouw41 en meestal alleen in het Vwo. Sommige scholen geven aan dat 

TTO in de praktijk werkt als vliegwiel voor onderwijsvernieuwing. Implementatie 

van activerend leren wordt binnen het TTO versneld door Engelse methoden te 

gebruiken die meer inzetten op de ontwikkeling van “thinking skills”. 

Profiel- en studiekeuzebegeleiding 

38. Binnen de meeste UP scholen wordt nog onvoldoende aandacht besteed aan 

doorlopende advisering en begeleiding over de studieloopbaan in combinatie met 

een omgeving die zowel met opdrachten als vraaggestuurd onderwijs werkt. Deze 

combinatie ontbreekt doorgaans. De leeromgeving in UP-scholen kan aan kracht 

winnen door deze elementen meer in combinatie aan te bieden.  

39. In de profiel- en studiekeuzebegeleiding fungeert de decaan veelal voornamelijk als 

informatiemakelaar voor de mentoren. De nadruk ligt in de voorbereiding op de 

profielkeuze veelal bij de mentor. Wanneer deze een bètadocent is, heeft dat – 

naar wordt aangenomen – vaak een positief effect op de belangstelling heeft voor 

een N-profiel.  

40. Sommige scholen nemen in leerjaar 2 al een aanloop naar de profielkeuze door in 

te zetten op verheldering van het zelfconcept van leerlingen (door de mentor), de 

organisatie van externe excursies en aanlevering van informatie (door de decaan). 

Op de meeste scholen vindt de profielkeuzevoorlichting echter voornamelijk 

plaats in leerjaar 3. Daarbij wordt weinig expliciete aandacht besteed aan 

doelgroepen die nu – blijkens de gegevens (zie bijv. Tabel 6) – relatief 

achterblijven in de keuze voor N-profielen. Dat geldt met name voor Havo- en 

meisjesleerlingen. Bij twijfel wordt vaak ingezet op een zo breed mogelijk 

pakketkeuze. Studie- en beroepsoriëntatie wordt door de decaan gecoördineerd, in 

beginsel vanaf leerjaar 4, maar 3e klassers kunnen hieraan vaak ook deelnemen. 

41. Wiskunde heeft op veel scholen een sleutelpositie bij de profielkeuze. Een 

onvoldoende is veelal reden voor een – niet bindend – advies om af te zien van een 

N-profiel. In de praktijk kiezen weinig leerlingen in die situatie alsnog voor een N-

profiel. Verschillende UP1 auditscholen willen leerlingen een realistisch beeld geven 

van wiskunde in de bovenbouw, bijvoorbeeld door ook (meisjes) leerlingen uit de 

bovenbouw in te zetten. Nu zorgt een afschrikwekkend imago van wiskunde ervoor 

dat leerlingen bij twijfel vaak de veilige weg kiezen.  

42. Bètadocenten spelen een centrale beïnvloedende rol bij de profielkeuze. Meisjes 

                                               

41 Scholen hebben een zekere minimale schaal nodig om ook in de bovenbouw Engelse en 

Nederlandstalige groepen te kunnen formeren. 
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moeten bij twijfel het vertrouwen krijgen dat ze zich samen met de docent “wel 

door N slepen”. Onderbouwdocenten en niet-bètadecanen zijn vaak voorzichtiger in 

hun advisering aan leerlingen die wat zwakker zijn met wiskunde. De angst om “te 

mislukken” kan een belangrijke reden zijn voor leerlingen om geen bèta te kiezen.  

43. Leerlingen van UP1 auditscholen laten zich in hun profielkeuze onder meer leiden 

door hun voorgenomen beroepskeuze (als die bekend is), door mindere prestaties 

in de talen en door hun bèta-interesse. Goede ervaringen zijn opgedaan met 

bovenbouwleerlingen (uit leerjaar 4) in de rol van mentor. Oud-leerlingen en 

ouders vormen op veel scholen een belangrijke externe informatiebron voor de 

profielkeuze. Veel scholen organiseren voor leerjaar 3 een profielkeuzemarkt of een 

beroepenavond. Naar de indruk van de auditcommissie wordt daarbij nog te weinig 

ingezet op speciale aandacht, activiteiten en beïnvloeding van meisjes. Waar 

mogelijk is het zaak om daarbij (vrouwelijke) rolmodellen in te zetten (onder 

andere via de VHTO).  

Praktijk- en beroepsoriëntatie 

44. Uit de eerste auditronde van het Universum programma blijkt praktijk- en 

beroepsoriëntatie – geredeneerd vanuit het Universum kompas – het 

belangrijkste verbeterpunt te zijn in veruit de meeste UP1 scholen. Vrijwel 

zonder uitzondering zijn de UP1 scholen primair gefocust op inhoudelijke, 

onderwijskundige vernieuwing, en in mindere mate, op “onderwijs anders 

organiseren”. De interne oriëntatie overheerst: vaak weten scholen wel (tot op 

zekere hoogte) veel van leerlingen in de school, maar minder over waar ze 

vandaan komen en waar ze heen gaan. Een visie op hun toekomst ontbreekt 

veelal. Wel is een ontwikkeling richting grotere externe oriëntatie waar te nemen: 

veel UP scholen “kijken meer naar buiten”.  

45. In de externe oriëntatie overwegen de contacten met andere 

onderwijsinstellingen nog sterk. Vooral met instellingen in het hoger onderwijs 

hebben UP scholen veelvuldig contact gericht op versterking van het 

bètaonderwijs. Ten opzichte van bedrijven overheerst nog koudwatervrees. De 

communicatie tussen scholen en bedrijven verloopt niet altijd even soepel. Veel 

docenten weten niet goed hoe contacten met bedrijven moeten worden gelegd en 

onderhouden.  

46. Veel – zo niet alle – UP scholen zien JetNet (het Jongeren en Techniek Netwerk) 

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

beroepspraktijk beter te ontsluiten. Veel UP1 scholen zijn JetNet school; voor zover 

ze dat niet 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.  

47. 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 UP1 

auditscholen geven aan dat vanuit het coördinatiepunt van JetNet nog geen 

concrete bedrijfscontacten zijn gelegd. De vraag vanuit in JetNet geïnteresseerde 
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scholen lijkt aanzienlijk groter dan het aanbod van JetNet 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.  

48. Enkele UP scholen lossen dit schaarsteprobleem op via de ouders. Zo zetten 

verschillende scholen ouders en oud-leerlingen als beroepsbeoefenaren actief in bij 

de beroepsoriëntatie. Om beelden aan te reiken over mogelijke beroepen lopen 

kinderen stages in de werkomgeving van hun eigen ouders. 

49. Afgezien van JetNet onderhouden verschillende UP scholen – veelal informeel – 

contacten met het locale of regionale MKB, vaak via oud-leerlingen en ouders. Via 

de Technocentra en de Kamer van Koophandel kunnen deze contacten wellicht 

worden versterkt. Andere UP scholen hopen via de Technasium formule – waarin 

immers bedrijven als opdrachtgever optreden – hun contacten met bedrijven aan 

te halen. Daarnaast kunnen de Technocentra actiever worden benut bij het 

aanhalen van banden met bedrijven. 

Samenwerken en netwerken 

50. De meeste UP1 auditscholen werken samen met instellingen voor hoger 

onderwijs, vooral met universiteiten. De samenwerking met HBO-instellingen lijkt 

echter voor verbetering vatbaar. De samenwerking is vooral vruchtbaar ingeval 

van linking pin constructies: de situatie waarin een docent op een VO school ook 

verbonden is aan een universiteit of HBO instelling. Dergelijke linking pins 

versterken het vernieuwingsproces.  

51. Een specifieke vorm van samenwerking bestaat uit de Pre-University Colleges 

van de universiteiten in Leiden en Eindhoven en het Junior College van de 

Universiteit Utrecht. Goede bovenbouwleerlingen kunnen dan een aantal colleges 

volgen om zo een brug te slaan voor talent vanuit het Vwo naar het universitair 

onderwijs. Een belangrijk neveneffect is de bijdrage aan de beroepsoriëntatie. 

52. Verhoudingsgewijs ligt de nadruk op samenwerking met hoger 

onderwijsinstellingen. Maar ook tussen VO scholen wordt veel samengewerkt, 

getuige het Technasium netwerk, de OnderwijsVernieuwingsCoöperatie, het 

Science Lyceum, het 3xO project, Beter Bèta, het SG5, en nog tal van andere – 

veelal regionale – netwerken.  

53. Relatief weinig relaties worden nog onderhouden tussen VO- en basisscholen. Het 

potentieel van samenwerking met basisscholen wordt wel onderkend, maar VO 

scholen geven de samenwerking veelal een lagere prioriteit. Het VTB programma is 

bij veruit de meeste UP1 auditscholen onbekend, maar de auditgesprekken hebben 

een aantal scholen de ogen geopend. 

Volgscholen 

54. Op het moment van rapporteren zijn er 29 UP1 en 30 UP2 scholen; verder zijn 

inmiddels 38 UP3 scholen geselecteerd. Hiervan zijn de UP1 scholen door PBT 

uitgenodigd tot deelname aan UP, terwijl UP2 en UP3 scholen zich hebben 

gekwalificeerd in een uitgebreid selectieproces. Van de 29 UP1 scholen hebben er 

nu 26 een volgschool doorgegeven. Van deze 26 heeft het Platform van 17 scholen 

de afspraken met de volgschool ontvangen. Officieel ontbreekt van 12 UP1 scholen 
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dus nog de volgschool. Dit is in de auditgesprekken bij de scholen aangekaart.42  

55. In de loop van de UP2 en UP3 selectie is een aantal volgscholen geselecteerd voor 

deelname aan Universum. Als gevolg hiervan moe(s)ten sommige UP1 scholen op 

zoek naar een nieuwe volgschool. Dit zoekproces markeert de succesvolle 

olievlekwerking van het concept volgschool. In totaal hebben nu 31 UP van de 59 

UP1 en 2 scholen een volgschool waarvan de deelname door UP is bevestigd. 

56. Een volgschool kan gedurende drie jaren jaarlijks €5.000,= factureren ter 

stimulering van de uitvoering van de gemaakte afspraken. Een van de 

voorgenomen volgscholen heeft van deelname afgezien omdat deze school de 

stimuleringspremie van €5.000,= niet vond opwegen tegen de voorziene 

administratieve last. Mogelijk is dit niet meer dan een incident. De auditcommissie 

is voornemens hierop alert te blijven. 

57. Universum- en volgscholen sturen hun gemaakte afspraken (op een A4) naar het 

Platform. Afgaande op de ontvangen afspraken valt op dat betrokken scholen het 

maken van afspraken grondig en serieus aanpakken (vaak na een reeks 

gesprekken). De afspraken bestrijken alle windstreken van het Universum kompas, 

maar meestal gaan ze over concrete projecten en materialen, en in mindere mate 

over visie en beleid. 

ICT 

58. Dwars door de vernieuwing van het bètaonderwijs loopt de ICT-gedreven 

vernieuwing in het voortgezet onderwijs, soms parallel en elkaar versterkend, 

maar vaker in de rol van volgend in ICT-toepassingen in het onderwijs. 

Speerpunten zijn Compex experimenten (vooral Natuurkunde-examen) en (het 

uitproberen van) elektronische leeromgevingen. Computervaardigheden van 

docenten zijn doorgaans voldoende, maar vaak blijken leerlingen vaak aanzienlijk 

vaardiger, overigens zonder verschil tussen meisjes en jongens. De meeste scholen 

beschikken over goed geoutilleerde mediatheken met een hoge bezettingsgraad.  

59. Op een aantal scholen (met een goed ICT voorzieningenniveau) lijkt het ICT 

gebruik door leerlingen zozeer aan te slaan dat toch weer knelpunten ontstaan in 

de infrastructuur en de beschikbaarheid van PC’s. Het ICT gebruik lijkt hier 

zichzelf versterkend. Verschillende scholen zien ook de mogelijkheden van 

onderlinge uitwisseling toenemen door het gebruik van ICT.  

6.2 Aanbevelingen 

Speerpunten 

60. Het totaalbeeld overziend ziet de auditcommissie aanleiding om de effectiviteit van 

het Universum programma middels een viertal speerpunten aan te scherpen. Deze 

speerpunten belichamen een meer gedifferentieerde aanpak in de stimulering van 

bètatechnische onderwijsvernieuwing. Het gaat om de volgende speerpunten: (1) 

Meer Havisten met N. (2) Meer N meisjes. (3) Van NG naar NT. En (4) Grotere 

doorstroom.  

                                               

42 Het Platform onderneemt de komende maanden actie om het bestand van volgscholen aan te 

vullen. Stok achter de deur is de financiële stimulering, die in principe eerst wordt betaald indien de 

afspraken met de volgschool zijn ontvangen. 
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Speerpunt 1. Meer Havisten met N 

61. Havo leerlingen kiezen substantieel minder voor een N – laat staan voor een NT – 

profiel.43 Kennelijk zijn Havo-leerlingen minder geneigd tot de keuze van een N-

profiel. Het verborgen potentieel voor een N-profiel – leerlingen die wel voldoende 

N potentieel hebben maar er niet voor kiezen – is onder Havo-leerlingen 

vermoedelijk groter dan onder Vwo’ers.44 Bij Havisten zou dus “meer te halen zijn”. 

Een specifiek op Havo-leerlingen toegesneden wervingsstrategie kan meer 

opleveren dan bij Vwo’ers.  

62. Relatief veel UP1 scholen blijken in hun bètaoffensief de nadruk te leggen op het 

Vwo. Experimenten worden in eerste instantie uitgevoerd met Vwo-leerlingen, 

onder begeleiding van en door docenten die vooral les geven aan Vwo’ers. Bij 

succes wordt min of meer dezelfde benadering losgelaten op Havo-leerlingen (het 

“theezakjesmodel”). In deze werkwijze ligt het risico besloten dat een benadering 

die is toegesneden op en ontworpen voor Vwo’ers bij Havo-leerlingen minder goed 

aanslaat, op grond van bijvoorbeeld een andere attitude of een andere leerstijl. 

Met andere woorden, vergroot een andere, specifiek op Havisten toegesneden 

bèta-aanpak niet de kans op meer Havo-leerlingen met een N-profiel?45 

Speerpunt 2. Meer N meisjes 

63. Nu kiezen relatief weinig meisjes voor een N-profiel, en als ze al een N-profiel 

kiezen is dat zeer overwegend NG. Vooral op de Havo kiezen dramatisch weinig 

meisjes voor NT. Wat de beweegredenen en oorzaken hiervan ook zijn, vanuit 

Universumperspectief vormen meisjes een interessante doelgroep met – 

vermoedelijk – een groot verborgen bètapotentieel. Benutting van dit 

potentieel vraagt om meer doelgroepgerichte aanpak. De auditcommissie UP 

beveelt aan om deze doelgerichte aanpak nadrukkelijker te incorporeren in het 

Universum programma. 

64. Een aantal UP scholen heeft deze diagnose ook zelfstandig gesteld en ziet “meisjes 

als speerpunt” in hun bètaprofileringsbeleid. Nog weinig UP scholen voeren 

echter een expliciet bètameisjesbeleid. Bij de meeste scholen overheerst het 

streven om iedereen enthousiast te maken voor bèta. De nadruk ligt op het geven 

van aantrekkelijk bètaonderwijs en het presenteren van een realistische (maar 

soms enigszins afschrikkende) visie op de zwaarte van natuurkunde en wiskunde. 

Negatieve vooroordelen en het slechte imago van werken in de wereld van bèta en 

techniek beïnvloeden de profiel- en studiekeuze van meisjes in ongunstige zin. Aan 

deze beeldvorming valt nog veel te verbeteren. 

65. De meeste bezochte UP1 scholen werken samen met VHTO, het landelijk 

expertisebureau voor meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Voor zover dat niet het 

geval is, hebben de auditgesprekken een impuls daartoe gegeven. Zonder 

uitzondering zijn deze UP scholen positief over specifiek op meisjes gerichte studie- 

en beroepskeuzevoorlichting. Bij sommige UP scholen zijn de ervaringen van dien 

aard dat ze besloten hebben om de voorlichting door VHTO te verbreden naar 

                                               

43 Gemiddeld over de periode 2001-03 heeft 30,2% van alle geslaagde Havo-leerlingen gekozen voor 

een N-profiel, bij de geslaagde Vwo-leerlingen is dat 47,8%.  

44 We gaan er dan van uit dat er geen structurele verschillen bestaan tot Havo- en Vwo-leerlingen die 

het “N-potentieel” van deze leerlingen beïnvloeden. 

45 Aanzetten tot een Havo specifieke benadering van het bètaonderwijs zijn te vinden in HaCo 

(www.havistencompetent.nl). 
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leerlingen in de lagere (3e) klassen.  

66. Naast de VHTO proberen scholen hierop in te spelen via verwante initiatieven zoals 

Ingenieur@school (het voormalige Ingenieurs voor de klas), Bèta 1 op 1 en het 

buddyprogramma voor de onderbouw van de Havo. Verschillende scholen 

bevestigen dat veranderingen in profiel- en studiekeuzes versneld kunnen worden 

door leerlingmentoren binnen de school in te zetten, bijvoorbeeld door 

bovenbouwleerlingen te koppelen aan 3e klassers. 

67. UP scholen verschillen sterk in de keuze voor N-profielen door meisjes en de 

doorstroom van meisjes met een N-profiel naar het bètatechnisch hoger onderwijs. 

Gezien deze grote verschillen ligt het voor de hand om na te gaan wat relatief 

succesvolle meisjesscholen (met hoge N-scores voor meisjes) aan good practices 

kunnen overdragen aan (UP) scholen met verbeteringspotentieel op dit punt. 

68. Met name de systematisch verzamelde gegevens over de profielkeuze van 

geslaagde Havo en Vwo eindexamenleerlingen vormen een goede indicator voor de 

potentiële doorstroom naar vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. Het verdient 

krachtige aanbeveling dat het Platform bij de onderwijsinspectie aandringt op 

genoemde uitsplitsing naar jongens en meisjes. 

Speerpunt 3. Van NG naar NT 

69. Het derde bètafront betreft de mogelijke verschuiving in de profielkeuze van Havo- 

en Vwo-leerlingen. Nu kiezen relatief veel leerlingen met N competenties – niet 

zelden daartoe aangemoedigd door de decaan en de toelatingseisen voor het 

vervolgonderwijs – voor een NG-profiel, terwijl ze niet zelden het potentieel voor 

NT hebben. Veel leerlingen zijn geneigd tot breed kiezen c.q. hun opties nog 

zoveel mogelijk openhouden. Voor veel leerlingen komt de profielkeuze te vroeg. 

Voor wie zich dat kan permitteren, is breed kiezen de strategie om de echte keuze 

uit te stellen. Op verschillende scholen wordt deze strategie ook aanbevolen. In dit 

praktijk werkt dit de keuze voor het EM profiel met Biologie dan wel het NG-profiel 

met Economie in de hand. Deze keuzes houden een overstap naar NG resp. naar 

EM nog open. Het gevolg is dat minder leerlingen voor NT kiezen dan op grond van 

hun kunnen mogelijk is. Overigens werkt het toelatingsbeleid van universiteiten en 

hogescholen (waardoor NG meer mogelijkheden biedt dan NT) in dit opzicht 

belemmerend. 

70. Er zijn ook UP scholen die – waar dat opportuun is – de keuze van het NT-profiel 

propageren omdat “je daarmee het meeste kan”. Doorgaans zijn dit scholen met 

een uitgesproken bètaprofiel. Deze tegenstelling duidt op het belang van goede 

voorlichting voor de profielkeuze. 

71. Voor die scholen die deze mogelijkheid bieden is gefaseerd (getrapt) kiezen46 

een oplossing voor leerlingen “die het nog niet weten” (in de praktijk geldt dit 

alleen voor Vwo’ers). De mogelijkheid van getrapt kiezen kan de drempel naar een 

N-keuze verlagen, zeker wanneer de decaan benadrukt dat “als je het nog niet 

zeker weet (1) een N-profiel de meeste keuze biedt, en (2) je altijd aan het einde 

van 4Vwo alsnog voor een M profiel, dus N proberen kost je niets”. 

Speerpunt 4. Meer doorstroom 

72. Het vierde speerpunt is vergroting van de doorstroom van geslaagde Havo- en 

                                               

46 In eerste instantie kiezen voor N of M, in tweede instantie de eigenlijke profielkeuze. 
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Vwo-leerlingen met een N-profiel, naar bètatechnische vervolgopleidingen in het 

hoger onderwijs. Uiteindelijk draait het hierom, als het gaat om een groter 

bètatechnisch gekwalificeerd aanbod op de arbeidsmarkt.  Veel UP scholen zijn niet 

primair bezig zijn met een grotere doorstroom. De primaire focus is op wat er 

binnen school gebeurt. VO scholen hebben vaak weinig weet van waar hun 

leerlingen naar toe gaan in het hoger onderwijs, en hoe ze daar varen 

(uitzonderingen daargelaten).47  

73. Beter inzicht in de verdere onderwijsloopbaan van geslaagde leerlingen moet zich 

niet beperken tot de gemaakte studiekeuze, maar ook het verdere studieverloop 

omvatten, met inbegrip van switchgedrag. Er zijn anekdotische aanwijzingen dat 

een deel van de geslaagde leerlingen met een N-profiel in tweede instantie – dus 

na een aanvankelijke keuze voor een niet-bètastudie - terugstroomt naar 

bètatechniekopleidingen. Naast de primaire doorstroom vanuit het voortgezet 

onderwijs naar bètatechnische vervolgstudies in het hoger onderwijs is er ook nog 

een secundaire doorstroom van “spijtoptanten”.  

74. Over doorstroompatronen naar het bètatechnisch hoger onderwijs is nu te weinig 

bekend om effectief te kunnen sturen. Gelet op het belang van deze stroom 

verdient het serieuze overweging te investeren in een betere kennisbasis van de 

doorstroom vanuit het VO naar het bètatechnisch vervolgonderwijs.  

Andere aandachtspunten  

75. Het Universum programma is een lerend programma. Niet alleen door 

voortschrijdend inzicht in de programmavoering zelf, maar ook in de beoogde 

leereffecten tussen de UP scholen. Uit de audit komt een groot aantal 

leermomenten voort, mede door de grote variëteit waarmee UP scholen werken 

aan bètavernieuwing. Scholen (en daarbinnen docenten) hebben een sterke 

neiging om zelf wiel uit te vinden (dan wel varianten daarop). Het is de stellige 

overtuiging van de auditcommissie dat scholen (veel) meer van elkaar kunnen 

leren. Het Universum programma dient de mogelijkheden daartoe zoveel als 

mogelijk te versterken. Maak daarom het UP tot (nog meer) tot een lerend 

programma door de ontwikkeling van het lerend vermogen van UP scholen te 

begeleiden. Het programma kan hierin een initiërende en stimulerende rol spelen, 

bijvoorbeeld door regionale of thematische bijeenkomsten te organiseren waar 

scholen kunnen “halen” en “brengen”, door te investeren in uitwisseling tijdens 

docentendagen, en door bezoek door docenten aan en kennismaking met andere 

(UP) scholen te faciliteren.  

76. Nu het Universum programma uit de ontwikkelfase geraakt, wordt het naar het 

inzicht van de auditcommissie tijd om meer aandacht te besteden aan 

selectiviteit en effectiviteit in de veelheid aan activiteiten van het programma. 

In het licht van de – in veel UP-scholen beperkte – vernieuwingscapaciteit verdient 

het aanbeveling om ten opzichte van de incubatieperiode naar de scholen toe wat 

meer gedoseerd te opereren.  

77. De auditcommissie beveelt aan om per jaar niet meer dan één monitor- en 

auditschoolbezoek te plannen. Omwille van de doelmatigheid van het M&A-

proces kan de monitoring beter afgestemd worden op de auditing. 

                                               

47 Verschillende scholen geven wel aan geïnteresseerd te zijn in informatie over het vervolg van de 

onderwijsloopbaan van oud-leerlingen, bijvoorbeeld om een beter beeld te krijgen van de aansluiting 

van het geboden onderwijs op eisen in het vervolgonderwijs. 
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Voorbeelden hiervan kunnen worden gestoeld op een opzet met meer 

kennisuitwisseling in regionale of thematische bijeenkomsten, dan wel een sterkere 

focus van de monitor op het achterhalen van good practices, al dan niet in 

coördinatie met de auditcommissie. 

78. De auditcommissie heeft de indruk dat het UP-scholen momenteel nog 

onvoldoende duidelijk is welke visie ten grondslag ligt aan de UP-aanpak, in het 

bijzonder de insteek van vraaggestuurde innovatie (bottom-up), verantwoording 

achteraf, en de inzet van voortrekkerscholen als een van de middelen om 

olievlekwerking te bewerkstelligen. In de huidige programmaopzet ligt nog te zeer 

het risico van een “vrijblijvende” opstelling van UP-scholen besloten. In het licht 

van een zwaarder auditmoment na twee jaar UP acht de commissie het van groot 

belang om duidelijk te communiceren naar de deelnemende scholen waarop de 

verantwoording achteraf zich zal toespitsen.  

79. Docenten zijn steeds de drijvende kracht achter vernieuwing in het bètaonderwijs. 

Gezien het cruciale belang van goede bètadocenten voor een succesvol 

bètaoffensief en de huidige schaarste van bètadocenten op de arbeidsmarkt 

verdient het in de ogen van de auditcommissie serieuze aanbeveling na te gaan 

welke beleidsmogelijkheden voor handen zijn om het aanbod van 

gekwalificeerde bètadocenten substantieel te vergroten en hun 

beloningsmogelijkheden te verruimen. 

80. Onderwijsvernieuwing betekent voor docenten veelal verandering van werkwijze. 

Modern bètaonderwijs is slecht verenigbaar met het beroepsbeeld van docent als 

kleine zelfstandige. Docenten hebben verder moeite met het evenwicht tussen 

instructie en coaching. Bovendien zijn ze onzeker over hoe je onderzoek moet 

doen. Samenwerking in vakoverstijgende teams gaat niet overal zonder 

aanloopmoeilijkheden, maar in de praktijk werkt de nieuwe werkwijze ook (bijv. in 

proeftuinen) ook enthousiasmerend. Hoewel scholen vooral door middel van 

scholing hieraan veel doen, blijkt de professionele ontwikkeling van docenten 

toch een factor die het tempo in het vernieuwingsproces mede bepaalt. Naar het 

oordeel van de auditcommissie verdient dit punt in de komende periode van het 

Universum programma nadrukkelijke aandacht.  

81. In het licht van de beschikbare additionele middelen voor vernieuwing van het 

bètaonderwijs beveelt de auditcommissie aan om naast investeringen in de fysieke 

infrastructuur (denk aan bètalabs, materialen, etc.) ook aandacht te besteden aan 

versterking van de kennisinfrastructuur voor zover deze gerelateerd is de 

inhoudelijke en didactische vernieuwing van het bètaonderwijs.  

82. De consistentie en verankering van de Universum impuls vormen een punt van 

blijvende aandacht. Bètavernieuwing wordt in veel scholen nog in hoge mate 

vertaald in (eindige) bètaprojecten. Verankering zal in de praktijk gestoeld moeten 

worden op het doorgeven van succesvolle experimenten binnen het docententeam. 

Voor het beoogde duurzame effect van Universum is dit een risico (niet alle 

projecten lukken). De auditcommissie vindt daarom dat deze aspecten van 

voortgezette aandacht verdienen. Bètavernieuwing dient zoveel mogelijk te worden 

ingebed in het instellingsbeleid. Bèta-initiatieven dienen zoveel mogelijk breed te 

worden gedragen door bètasecties (en niet relatief geïsoleerde docenten die de kar 

van het veranderingsproces alleen moeten trekken).  

83. Gegevens over de gemaakte profielkeuze door Havo en Vwo leerlingen in hun 

derde resp. vierde leerjaar kunnen een goede indicatie geven van de mogelijke 
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doorstroom naar vervolgopleidingen in het hoger onderwijs twee jaren later. In de 

praktijk laat de betrouwbaarheid van de aanlevering van deze gegevens door de 

scholen te wensen over. Het verdient daarom aanbeveling bij UP scholen aan te 

dringen op adequate en nauwkeurige aanlevering van voorlopige profielscores. 

Verbetering van de kwaliteit van deze gegevensstroom vormt ontegenzeglijk 

een aandachtspunt, voor scholen, het Platform en voor het Universum programma. 

84. Meer in algemene zin verdient de loopbaan van de leerling – de gehele keten 

van basisschool tot in de beroepspraktijk – meer expliciete aandacht in het verdere 

verloop van het Universum programma. VO scholen zijn nu veelal primair gefocust 

op de onderwijsloopbaan van leerlingen binnen de school. De interface met het 

primaire onderwijs enerzijds en het vervolg van de (onderwijs)loopbaan in het 

hoger onderwijs en de beroepspraktijk anderzijds genieten op z’n beste secundaire 

aandacht. Verbreding en verdieping van de aandacht voor deze doorlopende 

onderwijs- en scholingscarrière kan de effectiviteit van het bètaonderwijs en de 

aansluiting daarvan op het vervolgtraject verbeteren.  

85. Naar het oordeel van de auditcommissie dient het Universum programma 

nadrukkelijker in te zetten op leerjaar 3 als een scharnierpunt tussen onder- en 

bovenbouw, en een (beter gefaseerde) periode waarin de cruciale profielkeuze 

wordt gemaakt. Verschillende scholen kiezen voor een gewijzigde “knip” tussen 

onder- en bovenbouw (overheveling van leerstof), om zo de grote overgang tussen 

leerjaar 3 (dat veel leerlingen nu te gemakkelijk vinden) en leerjaar 4 (waarin 

leerlingen opeens hard moeten werken) te mitigeren.  

86. 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 synergiemogelijkheden tussen 

Universum en JetNet.  

87. De samenwerking tussen VO-scholen en HBO-instellingen lijkt – vanuit het 

perspectief van de doorlopende leerlijn van Havo naar HBO – nadrukkelijk voor 

verbetering vatbaar. Gelet op de positieve effecten van zgn. linking pin 

constructies48 in de interactie tussen universiteiten en VO-scholen geeft de 

auditcommissie in overweging om de (gedeeltelijke) personele mobiliteit tussen 

instellingen voor VO en HBO vanuit het Platform aan te moedigen.  

 

                                               

48 Gedoeld wordt op de situatie waarin een docent op een VO school ook verbonden is aan een 

universiteit of HBO-instelling. 
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Bijlage 1. Het Universum kompas 

I. Onderwijsvernieuwing 

Onderwijsvernieuwing kent twee elementen: didactische vernieuwing en vakvernieuwing. 

Uiteindelijk valt of staat elke ontwikkeling in het onderwijs met of de individuele docent 

daadwerkelijk in zijn leerpraktijk deze vernieuwingen meeneemt. 

Didactische vernieuwing 

Het onderwijs is met name in de exacte vakken in didactisch opzicht stil blijven staan. Op 

het moment zijn veel didactische vernieuwingen zichtbaar of in ontwikkeling. Deze zijn 

vaak goed bruikbaar om interessant en uitdagend bètatechnisch onderwijs te ontwikkelen 

en te geven. Scholen dienen te zoeken naar de didactische vernieuwing(en) die bij hen 

past. Voorbeelden zijn: 

� probleem gestuurd onderwijs (PGO) 
� het ‘nieuwe leren’ en/of onderzoekend leren 
� competentiegericht onderwijs 
� ICT geïnspireerd onderwijs 
� technasium aanpak (onderzoeken en ontwerpen) 
� werkplekkenstructuur 
� rol docent (coach, etc.) 
 

Van belang hierbij is de aandacht voor doorlopende leerlijn binnen de school, van 

onderbouw naar bovenbouw en daarmee de mate waarin docenten de curricula in 

samenhang vormgeven. Activiteiten gericht op onderwijsvernieuwing zouden bovendien 

evenredig gericht moeten zijn op onder- en bovenbouw. 

Vakvernieuwing 

Voor de exacte vakken zijn of worden vernieuwingscommissies opgericht. Deze commissies 

hebben als opdracht voor onderstaande vakken voor 2010 een nieuw en vernieuwd 

programma te ontwikkelen. Een school kan als ontwikkel-, volg- of instapschool 

meewerken aan die ontwikkeling. 

� Scheikunde (zie nieuwescheikunde.nl) 
� Natuurkunde 
� Biologie 
� Wiskunde (nog niet opgericht) 
� Natuur, Leven en Technologie 
 

II. Profiel- en studiekeuzebegeleiding 

Het blijkt dat op veel scholen winst is te behalen op het gebied van de profiel- en 

studiekeuzebegeleiding. Veel leerlingen hebben weinig beeld van wat bètatechniek is en 

welke wereld erachter schuilgaat. Ze baseren hun keuze vaak op simpelweg te weinig 

informatie. Elementen waar in profiel- en studiekeuzebegeleiding zeker aandacht aan 

besteed zou moeten worden zijn: 

� Gebruik van juiste methodes. Sommige methodes bevatten vooroordelen rond 
bètatechniek (bijvoorbeeld geen N-profiel kiezen als je een sociaal persoon bent) 

� De rol van ouders. Ouders blijken een belangrijke beïnvloedende factor te zijn in de 
keuze van leerlingen. Slechts weinig scholen doen iets met dit gegeven, 
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bijvoorbeeld door gesprekken met de leerling én de ouders te houden over de 
profiel- en/of studiekeuze of door ouders (met een bètatechnische achtergrond) te 
betrekken in de voorlichting. 

� Coaching en verbreding scope van de mentoren. Mentoren spelen op veel scholen 
een belangrijke rol in de oriëntatie op de toekomst. Het is van belang dat zij op de 
hoogte zijn van welke bètatechnische opleidingen en beroepen er zijn en op welke 
manier zij leerlingen hierop kunnen informeren. 

� Stimuleren in plaats van selecteren. Het NT-profiel wordt in veel scholen 
gehanteerd als het ‘moeilijke’ profiel, alleen geschikt voor de slimsten onder de 
leerlingen. Leerlingen worden niet altijd gestimuleerd om te kiezen voor de 
uitdaging of hun interesse, maar voor breedte en zekerheid. 

� De rol van wiskunde. Over het algemeen blijkt wiskunde zeer bepalend in de 
profielkeuze. Leerlingen hebben dit vak drie jaar gevolgd wanneer ze een profiel 
kiezen (natuurkunde twee jaar en scheikunde drie jaar). Daarmee hebben ze het 
meeste beeld van dit vak. Het advies van de wiskundesectie weegt over het 
algemeen zwaar in de advisering rond profielkeuze. Het is daarom van belang de 
rol van wiskunde goed in te schatten, en ook hier uit te gaan van stimuleren in 
plaats van selecteren. 

 

III. Onderwijs Anders 

Onder Onderwijs anders wordt verstaan: het aanpassen en inrichten van de organisatie op 

de vernieuwing en ontwikkeling. We onderscheiden daar vijf factoren die bepalend zijn 

voor beweging in goede richting:  

1. eigenaarschap 

2. goede visie  

3. resultaatgerichte houding 

4. integraal proces (combinatie van 1,2,3) 

5. bereidheid om van ervaringen te leren. 

Bij een andere organisatie van het onderwijs en een andere personele inzet in de exacte 

vakken in het voortgezet onderwijs kan bijvoorbeeld gedacht worden aan komen tot 

structurele aanpassing in de organisatie en het personeelsbeleid ter realisatie van: 

� docenten van verschillende exacte vakken (wiskunde, scheikunde, natuurkunde, 
biologie) vormen een team dat onderwijs ontwikkelt over de grenzen van het ‘eigen’ 
vak en samenhang tussen de vakken creëert;  

� inzet van onderwijsondersteunend personeel in dergelijke bètateams; 
� samenwerking van docenten met collega’s uit het hoger onderwijs en met vakmensen 

uit het bedrijfsleven; 
� samenwerking met lerarenopleidingen op het terrein van bètaonderwijs 
� betrokkenheid van leerlingen bij het onderwijs en vernieuwing daarvan 
� roosters en andere randvoorwaarden aanpassen op ontwikkelingen, bijvoorbeeld op 

projectonderwijs 
� de eventuele inrichting van leergebieden in de onderbouw danwel een andere wijze 

waarop samenhang structureel wordt gecreëerd. 
 

IV. Praktijk- en beroepsoriëntatie 

Het is voor jongeren belangrijk om meer zicht te krijgen op de alledaagse praktijk van 

bèta/technische banen en beroepen. Vooral het opdoen van positieve ervaringen hiermee 

is van belang. Ook geven jongeren aan dat actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven hen 

aanspreken en zij hier graag mee in aanraking komen. Scholen in het Universum 

Programma worden gestimuleerd dit onderdeel nadrukkelijk in hun programma op de 
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nemen. De samenwerking met bedrijven kan op meerdere manieren worden ingericht.  

� Op landelijk niveau is Jet-Net dé partij om mee samen te werken. Alle scholen die 
deelnemen aan UP worden aangeraden deel te nemen aan Jet-Net. 

� Op regionaal niveau kan contact gezocht worden met MKB-bedrijven, het regionale 
technocentrum, of regionale onderdelen van VNO-NCW of KvK 

� Daarnaast kan een school door binnen- en buitenschoolse activiteiten als gastlessen 
(bijvoorbeeld door ouders met een bètatechnisch beroep), bezoek aan open dagen, 
uitnodigen van Ingenieur voor de Klas, bezoek aan science centres, etc. 

 

V. Regionale netwerken 

Scholen in het Universum programma maken deel uit van een breed netwerk met diverse 

partijen. Van hen wordt verwacht dat ze (intensief) samenwerken met deze partijen. 

Vanzelfsprekend kan dit per regio of per school verschillen met welke organisaties of 

instellingen op welke manier wordt samengewerkt. In ieder geval kan gedacht worden aan 

partijen als:  

� Technische faculteiten van de HBO’s 
� Bèta faculteiten en onderzoeksinstellingen van algemene en technische universiteiten 
� Andere VO-scholen (ook bijv. VMBO) 
� Technocentra 
� Basisscholen 
� Netwerk HAVO vernieuwing 
� Etc. 
 

VI. Verdiepende thema’s 

Uit de ervaringen in het verleden en nu bij de eerste tranche UP-scholen zien we aantal 

thema’s die van belang blijken bij vernieuwing en stimulering van bètatechniek: 

� Meisjes en de N-profielen. Kijkend naar de landelijke cijfers blijkt dat nog geen 2% van 
de meisjes op de HAVO kiest voor een N-profiel. Op het VWO is dat minder dan 4%. 
Uit onderzoek (zie o.a. VHTO, en onderzoek van Annemarie van Langen van ITS) blijkt 
dat dit niet te maken heeft met de talenten van meisjes. Zij zijn even goed in de 
bètavakken als jongens. Aandacht voor het stimuleren van meisjes in het kiezen van 
bètatechniek zou hoog op de agenda van elke school moeten staan. De VHTO kan 
hierin adviezen en handvatten bieden. 

� HAVO. Het blijkt dat de HAVO op scholen steeds meer bezien wordt als een aparte tak 
van sport. Steeds meer wordt afgestapt van het ‘theezakjes’- model waarin HAVO 
wordt gezien als een VWO-minus variant. Dit is een belangrijke ontwikkeling aangezien 
de keuze voor N-profielen en bètatechnische vervolgopleidingen op de HAVO 
aanzienlijk lager liggen dan op het VWO. Door meer aandacht voor de HAVO in de 
school, bijvoorbeeld door andere didactiek en andersoortig onderwijs, kunnen de 
talenten van de over het algemeen meer op praktijk gerichte HAVO-leerling beter 
benut worden. 

� Internationalisering. Scholen in Nederland beginnen steeds meer zich te richten op de 
buitenwereld en de realistische contexten die bijvoorbeeld bedrijven en Hoger 
onderwijs bieden te benutten binnen de school. Ook buiten Nederland zijn veel 
activiteiten en aanpakken waarvan geleerd kan worden. 

� Ook andere door de school uitgewerkte thema’s vallen onder dit koersbepalende 
element. 
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Bijlage 2. Overzicht UP scholen 

Tabel 7. Overzicht van VO scholen in UP1 en 2. 

  
UP1 en 2 scholen 

 
Plaats 

 
Tranche Volgschool  

1 Accent College - Groen van Prinsterer Vlaardingen 1 Rotterdams Montessori 
Lyceum49. Daarna Gravenland  

2 Ashram College Alphen a/d Rijn 3 - 
3 Baudartius College Zutphen 1 Schaersvoorde, Aalten50 
4 Beatrix College Tilburg 1 Koning Willem II, Tilburg51 
5 Bernard Nieuwentijt College - locatie 

Damstede 
Amsterdam 1 

Calandlyceum, Amsterdam 
6 Bernardinus College Heerlen 1 Sintermeerten, Heerlen 
7 Bonhoeffer College Castricum 1 AICS, Amsterdam 
8 Bouwens van de Boijecollege (BBC) Panningen 1 Stichting LVO, Limburg 
9 Candea College Duiven 2 - 

10 Carmel College Salland Raalte 2 - 
11 Christelijk College de Populier Den Haag 1 Stedelijk College Zoetermeer 
12 Christelijk college Schaersvoorde Aalten 3 - 
13 Christelijk Lyceum Delft Delft 3 - 
14 Christelijk Sorghvliet Gymnasium Den Haag 3 - 
15 Christiaan Huygens College Eindhoven 3 - 
16 Coornhert Gymnasium Gouda 1 Stedelijk Gymnasium Utrecht 
17 C.S.G. Comenius Leeuwarden 3 -  
18 C.S.G. Het Streek Ede 2 - 
19 C.S.G. Walcheren Middelburg 2 Calvijn College Goes 
20 De Meergronden Almere 1 Goois Lyceum, Bussum 
21 De Waerdenborch Holten 1 Reggesteijn, Nijverdal 
22 Dominicus College Nijmegen 2 Lindenholt college, Nijmegen 
23 Dr. Knippenberg College Helmond 1 - 
24 Farel College Amersfoort 2 - 
25 Fioretti College Lisse 3 - 
26 Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Hilversum 3 - 
27 Gemini College Ridderkerk 2 - 
28 Groenewoud Nijmegen 1 Pax Christi college, Druten 
29 Geref. Scholengem. Randstad Rotterdam 3 - 
30 Gsg. Schagen Schagen 3 - 
31 Gymnasium Beekvliet St. Michielsgestel 3 - 
32 Gymnasium Camphusianum Gorinchem 2  
33 

Heerbeeck College Best 
2 Plein College St Joris, 

Eindhoven 
34 Helen Parkhurst Almere 1 Fons Vitae lyceum, Amsterdam 
35 Herman Wesselink College Amstelveen 3 - 

                                               

49 Na de selectie van het Rotterdams Montessori Lyceum in UP2 is het Accent College op zoek naar een 

nieuwe volgschool. 

50 Na de selectie van het Chr. College Schaersvoorde in UP3 is het Baudartius College op zoek naar 

een nieuwe volgschool. 

51 Na de selectie van het Koning Willem II College in UP3 is het Beatrix College op zoek naar een 

nieuwe volgschool. 
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36 Het Baken Park Lyceum Almere 2  
37 Hofstad Lyceum - havo/vwo Den Haag 1 Montaigne Lyceum, Den Haag 
38 Hondsrug College Emmen 1  
39 IJsselcollege Capelle a/d IJssel 1 Leidsche Rijn coll., De Meern 
40 Inst. VO Deurne, Peellandcollege Deurne 3 - 
41 Insula College Dordrecht 2 - 
42 Kaj Munk College Hoofddorp 1 - 
43 Koning Willem II College Tilburg 3 - 
44 Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven 1 Jan v Brabant College, 

Helmond 
45 Maartens College Haren 2 - 
46 Marianum Groenlo 1 - 
47 Martinus College Grootebroek 2 - 
48 Melanchthon Rotterdam 3 - 
49 Meridiaan College Amersfoort 2 Nieuwe Eemland, Amersfoort 
50 Mondriaan College Oss  - 
51 Montessorri College Nijmegen Nijmegen 3 - 
52 Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist 3 - 
53 Montessori Lyceum Rotterdam Rotterdam 2 - 
54 Newmancollege Breda 1 Heerbeeck52, Best 
55 Northgo College Noordwijk 1 Scala College, Alphen a/d Rijn 
56 Olympus College Arnhem Arnhem 2 - 
57 ORS Lek en Linge Culemborg 3 - 
58 OSG Hengelo Bataafse Kamp Hengelo (O) 3 - 
59 O.S.G. Erasmus Almelo 2 - 
60 Over Betuwe College Bemmel 1 Hendrik Pierson, Zetten 
61 Petrus Canisius College Alkmaar  - 
62 Pius X College  Almelo 1 Sg. St. Canisius, Almelo / 

Tubbergen 
63 Pius X College Bladel 2 - 
64 Pleincollege Eckart Eindhoven 1 Pleincollege Van Maerlant, 

Eindhoven 
65 Praedinius Gymnasium Groningen 1 Reitdiep College, Groningen 
66 R.K. Scholengem. Etten-Leur Etten-Leur 2 - 
67 Rölingcollege Groningen 3 - 
68 R.S.G. Broklede Breukelen 2 - 
69 RSG De Borgen Leek 3 - 
70 R.S.G. Goeree Overflakkee Middelharnis 2 - 
71 R.S.G. Pantarijn Wageningen 2 - 
72 RSG 't Rijks Bergen op Zoom 3 - 
73 Scholengroep Esloo, Edith Stein Den Haag 3 - 
74 S.G. Lelystad Lelystad 2 - 
75 S.G. Spieringshoek Schiedam 3 - 
76 

S.G. Tabor Hoorn 
2 St. Nicolaas lyceum, 

Amsterdam 
77 Sondervick College, Locatie Locht Veldhoven 3 - 
78 St. Bonifatius College Utrecht 1 Oosterlicht college, Nieuwegein 

/ Vianen 
79 St. Ignatius gymnasium Amsterdam 3 - 
80 St. Michaëlcollege Zaandam 3 - 
81 Stanislascollege Delft 3 - 

                                               

52 Na de selectie van het Heerbeeck college (Best) in UP2 heeft het Newmancollege gekozen voor het 

Jan Tinbergen college (Roosendaal) als nieuwe volgschool. 
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82 Stedelijk College Eindhoven Eindhoven 2 D'Oultremont College, Drunen 
83 Stedelijk Gymnasium Arnhem Arnhem 2 - 
84 Stedelijk Gymnasium Nijmegen Nijmegen 2 - 
85 Stedelijk Lyceum Enschede 3 - 
86 Stellingwerf College Oosterwolde 2 - 
87 Strabrecht College Geldrop 3 - 
88 Thorbecke scholengemeenschap Zwolle 2 - 
89 Twents Carmel College - De Thij Oldenzaal 1 TCC Lyceumstraat, Oldenzaal 
90 Ubbo Emmius Stadskanaal 1 Ubbo Emmius Winschoten 
91 Vechtstede College Weesp 3 - 
92 Visser 't Hooft Lyceum Leiden 2  
93 Willem Lodewijk gymnasium Groningen 3 - 
94 Willem van Oranje College Waalwijk 3 - 
95 Winkler Prins Veendam 3 - 
96 Zernike College Groningen 3 - 
97 Zuyderzee college Emmeloord 3 - 

 
 
Tijdens de audit – die primair gericht 1s op de eerste tranche – heeft de selectie van VO 
scholen voor UP3 plaatsgevonden. Op het moment van rapporteren (september 2006) hadden 
omstreeks 50 VO scholen zich voorgekwalificeerd voor UP3. Van deze 50 scholen zijn 38 
scholen geselecteerd voor deelname aan UP3.  
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Bijlage 3. Samenstelling 

auditcommissie UP 

De auditcommissie van het Universum Programma is als volgt samengesteld: 

- Jan Wagemakers voorzitter 

- Rob Bilderbeek vice-voorzitter, Dialogic 

- Rebecca Hamer secretaris, Platform Bèta Techniek 

- Cocky Booij  lid, VHTO 

- Harry Schollen lid, Fontys Lerarenopleiding 

- Jan van den Akker lid, SLO, Universiteit Twente 

- Peter Otten  lid (vanaf september 2006) 
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Bijlage 4. Bezochte UP scholen 

In het kader van de UP audit heeft de auditcommissie de volgende UP scholen uit de 
eerste tranche van het Universum Programma bezocht: 
 

o Accent college, Vlaardingen (15 september 2006) 

o Bonhoeffer College, Castricum (22 mei 2006) 

o Bouwens van de Boijecollege (23 mei 2006) 

o SG Het Plein – Eckart College, Eindhoven (29 mei 2006) 

o Kaj Munk College, Hoofddorp (22 mei 2006) 

o RK SG Marianum, Groenlo (30 mei 2006) 

o OSG De Meergronden, Almere (18 mei 2006) 

o Overbetuwecollege, Bemmel (30 mei 2006) 

o Newmancollege, Breda (23 mei 2006) 

o Pius X College, Almelo (2 juni 2006) 

o Populier, Den Haag (9 juni 2006) 

o De Waerdenborch SG, Holten (2 juni 2006) 

 
Elk van deze auditbezoeken is afgelegd door een afvaardiging van delegatie van drie 
auditcommissieleden, waaronder steeds de voorzitter of de vice-voorzitter, aangevuld 
met de secretaris en een gewoon lid. Een auditbezoek bestond steeds uit een rondleiding 
door de school, een uitgebreid gesprek met schoolleiding, bètadocenten en leerlingen (en 
soms ook een vertegenwoordiger van de volgschool). Het gesprek is mede gebaseerd op 
achtergrondinformatie bestaande uit:  

o het intakeverslag,  

o het monitorverslag,  

o radar charts met self ratings  

o kwantitatieve gegevens betreffende de profielscores en de doorstroom van 

geslaagde vwo- en havo-leerlingen naar bètatechniek gerelateerde 

vervolgopleidingen in het hoger onderwijs, en  

o een korte briefing door Dialogic (op basis van beschikbare informatie over de UP 

school). 

Van het auditbezoek is een conceptverslag steeds naar betreffende school gestuurd, 
waarna eventuele commentaar en aanvullingen zijn verwerkt in een finale versie van het 
auditverslag.  
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Bijlage 5. Afspraken met 

volgscholen 

 
Tussen UP scholen en hun volgscholen worden het volgende type afspraken gemaakt: 

- Scheikundedocent van de volgschool neemt regelmatig deel aan het Bètaoverleg 
van de UP school 

- Volgschool mag vrij gebruik maken van het ontwikkelde lesmateriaal dat op de UP 
school is ontwikkeld 

- Volg- en UP school ontwikkelen gezamenlijk een scholingsplan voor natuurkunde 2e 
Fase 

- Uitwisseling van ontwikkelde projecten als ‘Crime Scène Investigation’, ‘Lichaam in 
Beweging’, ‘Lessenserie Zouten’, ‘Straatverlichting’, ‘NRG4U’, ‘The Incredible 
Machine’, etc. 

- Docenten gaan bij elkaar op school kijken bij uitvoering van projecten 
- Scholen krijgen toegang tot elkaars ELO (bijv. Blackboard) 
- Scholen werken samen in de ontwikkeling van modules voor NL&T 
- Scholen organiseren gezamenlijk een bètakamp 
- Scholen organiseren gezamenlijk een muizenvalautowedstrijd. 
- UP school neemt programma ‘onderwijskunst’ over van volgschool, een programma 

dat leerlingen uitnodigt zich te bezinnen over de ethisch-godsdienstige aspecten 
van de wereld van de bètatechniek 

- Docenten van bètasecties van volg- en UP school ontmoeten elkaar in 
uitwisselingsbijeenkomst, bijvoorbeeld drie keer per jaar 

- Scholen kijken bij elkaar naar gebouw, infrastructuur en materialen en laten zich 
hierdoor inspireren 

- UP scholen delen hun ervaringen in het kader van JetNet met de volgschool 
- Scholen gaan gezamenlijk met leerlingen naar Technopolis. 
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