
Is jouw schooladvies juist?

In hoeverre vond je het schooladvies
uit groep bij jou passen?

Meisjes

Jongens

4,1

4,7 

Meisjes VMBO

HAVOJongens

Ja, ik zit nu op het niveau
van mijn advies en ik

verwacht dit ook af te ronden

Nee, ik zit inmiddels
op een niveau onder

mijn advies

Nee, ik denk dat ik
uiteindelijk een niveau
onder mijn advies ga

afronden
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Nee, ik zit inmiddels
op een niveau boven

mijn advies
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Nee, ik denk dat ik
uiteindelijk een niveau boven

mijn advies ga afronden
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Hoe makkelijk vond jij het om je aan
te passen aan de hoeveelheid huiswerk
op de middelbare school?
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1=moeilijk, 7= makkelijk
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VWO

3,9

4,0

Hoe zou je het vinden om je schooladvies
niet op 12-jarige leeftijd, maar op een
latere leeftijd te krijgen?

• Haal klassen niet zo snel uit elkaar en laat gemengde klassen langer bij elkaar. Dan kun je beter zien welk niveau bij iemand past.

• Kijk niet alleen naar het prestatievermogen van een leerling, maar ook naar diens situatie en neem dat mee in het bepalen van het schooladvies.

• Hou er rekening mee dat de hoeveelheid nieuwe prikkels overweldigend kan zijn: een nieuw gebouw, nieuwe klasgenoten, nieuwe leraren, 
   nieuwe regels. Dat is best moeilijk en kan negatieve invloed hebben op cijfers en gevoelens. Een warme overdracht is belangrijk.

• Geef leerlingen een meer geleidelijke overgang en niet meteen veel huiswerk en toetsen. Geef leerlingen daarnaast persoonlijke aandacht.

Mede mogelijk gemaakt door:

Schooladvies
Naar de middelbare school gaan begint bij het schooladvies. Daarmee kunnen leerlingen een 
geschikte school uitzoeken en onderwijs gaan volgen dat bij ze past. Maar komt dat 
schooladvies wel op een goed moment? En zijn leerlingen het wel eens met hun 
schooladvies? We vroegen het aan ze!

Op welke leeftijd zou je het liefst je
schooladvies willen ontvangen?
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Zou je graag in een gemengde klas met
leerlingen van alle verschillende niveaus?

Dit vinden jullie belangrijk om onder de aandacht te brengen:

1= helemaal niet, 7=helemaal 
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Over het algemeen vonden leerlingen hun schooladvies matig 
bij zich passen. Jongens zijn wel iets vaker tevreden over hun 
schooladvies dan meisjes. Het valt ook op dat meisjes veel vaker 
dan jongens inmiddels op een niveau boven hun schooladvies 
zitten. Terwijl jongens, precies omgekeerd, veel vaker dan meisjes 
inmiddels op een niveau boven hun schooladvies zitten.

Iets meer dan de helft van de leerlingen zit nu op het schoolniveau 
van hun schooladvies. Het is wel opvallend dat onder de vmbo-
leerlingen slechts de helft van de leerlingen op het niveau van hun 
schooladvies zit: een flink deel is van een havo-advies afgestroomd 
naar vmbo.

1=veel slechter voor mij, 7=veel beter voor mij

1=veel slechter voor mij, 7=veel beter voor mij

Vooral voor leerlingen in het vmbo en het praktijkonderwijs zou het fijn zijn als de leeftijd voor het schooladvies 

verhoogd zou worden zodat ze meer tijd hebben om zich te ontwikkelen. Voor havisten maakt het niet zo uit, maar 

vwo-leerlingen zijn daar niet positief over. Bijna de helft van de leerlingen geeft aan dat 14 jaar een goed moment is 

om het schooladvies te ontvangen. Voor 20% van de leerlingen zou één jaar in vergelijking met nu al verschil maken. 

Voor een andere 20% mag het juist nog wat langer duren en zou het op je 15e moeten zijn. Dat is wel de grens: 

weinig leerlingen zijn ervoor om het schooladvies op 16-jarige leeftijd te krijgen. Het verzetten van het schooladvies 

zou vooral leerlingen aan de onderkant kunnen helpen, al is de wens voor een later schooladvies breder gedragen. 

Een mogelijke optie is ook om de brugperiode te verlengen. Het is echter opvallend dat bijna geen van de leerlingen 

dit ziet zitten. Alleen de praktijkleerlingen geven aan dat het wel goed zou zijn. Tussen de verschillende niveaus 

voor wie dit niet zou helpen is er overigens nog wel verschil: vwo-leerlingen zien het verlengen van de brugperiode 

het minst zitten en vmbo-leerlingen het meest. Dit inzicht kan belangrijk zijn bij het maken van een brede 

brugperiode. 
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