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In hoeverre verschillen schoolsoorten (en klastypes) wat betreft door-, op- en 
afstroompercentages?  

Zijn er specifieke groepen leerlingen die baat hebben bij een bepaalde schoolsoort (en 
klastype)? 





 















 Verdeling van scholen op schoolgrootte voor VOCL’99 data 
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Sekse. N
N

Score Cito-eindtoets. 

Schooladvies. 

 Schooladvies van leerlingen in het VOCL’99 databestand 
N

Onderwijstoestanden in vier leerjaren. 



 De 12 toestanden en aantallen voor vier leerjaren van het VOCL’99 databestand 
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N
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Sociaaleconomische status (SES). 

 SES van leerlingen in het VOCL’99 databestand 
N N



Sekse. 
N N

Score Cito-eindtoets. 

Intelligentiequotiënt. 

 
Schooladvies in po-8. 



 Schooladvies van de leerlingen in het COOL5-18  databestand 
N

Onderwijstoestanden in vo-3. 

 De zes toestanden en aantallen in vo-3 van het COOL5-18 databestand 
N

 
Sociaaleconomische status (SES).

 SES van leerlingen in het COOL5-18 databestand. 
N











 Overzicht van de vijf schoolsoorten van het model in Hoofdstuk 5 

N N

Stroomschema van een vwo/havo-school met éénjarige dakpanbrugklas 



Stroomschema van een vwo/havo-school met een tweejarige dakpanklas



Stroomschema van de vwo-scholen

Vereenvoudigd stroomschema van de vwo-scholen 



Stroomschema van de vwo/havo-scholen met tweejarige dakpanklassen 



Simulatie met 1000 leerlingen op een vwo/havo-school 

















Stroomschema van het schooladviesmodel 





 Gemiddelde correlaties tussen werkelijke en gesimuleerde onderwijstoestanden 





 Overzicht van de 5 schoolsoorten van het model in Hoofdstuk 5 

N N



troomschema van de vwo-scholen 

Stroomschema van de vwo/havo-scholen 



Stroomschema van brede scholengemeenschappen met 1 jaar heterogene klassen 



Stroomschema van brede scholengemeenschappen met 2 of 3 jaar heterogene 
klassen 



Stroomschema van de vmbo-scholen 



 Geobserveerde aantallen in jaar 2, 3 en 4 voor de vijf schoolsoorten

Gesimuleerde aantallen (200 simulaties) in jaar 2, 3 en 4 voor de vijf schoolsoorten



Schoolsoorten met een vwo-klas in het eerste jaar. 



 Gesimuleerde aantallen in leerjaar 4 gebaseerd op 1000 gesimuleerde leerlingen 



Schoolsoorten met een vwo/havo-klas in het eerste jaar. 

Brede scholengemeenschappen. 



Schoolsoorten met een vwo/havo/vmbo-klas in het eerste jaar. 

Schoolsoorten met vmbo-klassen in het eerste jaar. 

 



Stroomschema’s van de vwo-scholen, één voor meisjes en één voor jongens 

Stroomschema’s van de vwo/havo-scholen uitgesplitst naar meisjes en jongens 



Stroomschema voor meisjes van brede scholengemeenschappen met 1 jaar 
heterogene klassen 



Stroomschema voor jongens van brede scholengemeenschappen met 1 jaar 
heterogene klassen 



Stroomschema voor meisjes van brede scholengemeenschappen met 2 of 3 jaar 
heterogene klassen 



Stroomschema voor jongens van brede scholengemeenschappen met 2 of 3 jaar 
heterogene klassen 



Stroomschema’s van vmbo-scholen voor meisjes en jongens 



 Gesimuleerde aantallen meisjes in leerjaar 4 

Schoolsoorten met een vwo-klas in het eerste jaar. 



 Gesimuleerde aantallen jongens in leerjaar 4 

Schoolsoorten met een vwo/havo-klas in het eerste jaar. 



Brede scholengemeenschappen. 



Schoolsoorten met een vwo/havo/vmbo-klas in het eerste jaar. 

Schoolsoorten met vmbo-klassen in het eerste jaar. 



 SES van leerlingen in het VOCL’99 databestand 
N N

Stroomschema’s van de vwo-scholen uitgesplitst naar SES-groepen 



Stroomschema’s van de vwo/havo-scholen uitgesplitst naar SES-groepen



Stroomschema van brede scholengemeenschappen met 1 jaar heterogene klassen 
voor de lage SES-groep



Stroomschema van brede scholengemeenschappen met 1 jaar heterogene klassen 
voor de midden SES-groep



Stroomschema van brede scholengemeenschappen met 1 jaar heterogene klassen 
voor de hoge SES-groep



Stroomschema van brede scholengemeenschappen met 2 of 3 jaar heterogene 
klassen voor lage SES-groep 



Stroomschema van brede scholengemeenschappen met 2 of 3 jaar heterogene 
klassen voor midden SES-groep 



Stroomschema van brede scholengemeenschappen met 2 of 3 jaar heterogene 
klassen voor hoge SES-groep 



Stroomschema’s van vmbo-scholen voor lage en midden SES-groep 



Stroomschema van vmbo-scholen voor hoge SES-groep 



 Gesimuleerde aantallen leerlingen in lage SES-groep in leerjaar 4

 
Schoolsoorten met een vwo-klas in het eerste jaar. 



 Gesimuleerde aantallen leerlingen in midden SES-groep in leerjaar 4 

Schoolsoorten met een vwo/havo-klas in het eerste jaar. 



 Gesimuleerde aantallen leerlingen in hoge SES-groep in leerjaar 4

Brede scholengemeenschapen.



Schoolsoorten met een vmbo-klas in het eerste jaar.

Algemene verschillen.



Verschillen tussen meisjes en jongens.

Verschillen tussen SES-groepen







 Overzicht van de acht schoolsoorten van het model in Hoofdstuk 6 

Stroomschema van de vwo-scholen 



Stroomschema van de vwo/havo-scholen met éénjarige dakpanklassen 

Stroomschema van de vwo/havo-scholen met tweejarige dakpanklassen 



Stroomschema van brede scholengemeenschappen met vwo-klassen vanaf het 
eerste leerjaar en twee éénjarige dakpanklassen

Stroomschema van brede scholengemeenschappen met twee éénjarige 
dakpanklassen 



Stroomschema van brede scholengemeenschappen met twee tweejarige 
dakpanklassen en vwo-klassen vanaf het eerste leerjaar 

Stroomschema van brede scholengemeenschappen met twee tweejarige 
dakpanklassen en vwo-klassen vanaf het tweede leerjaar



Stroomschema van brede scholengemeenschappen met twee tweejarige 
dakpanklassen 



 Gesimuleerde aantallen in leerjaar 4 gebaseerd op 1000 gesimuleerde leerlingen 



Schoolsoorten met een vwo-klas in het eerste jaar

Vwo/havo-scholen

Schoolsoorten met een vwo/havo-klas in het eerste jaar



Schoolsoorten met een havo/vmbo-tgl-klas in het eerste jaar

Stroomschema’s van de vwo-scholen, één voor meisjes en één voor jongens 



Stroomschema’s van de vwo/havo-scholen met éénjarige dakpanklassen 

Stroomschema’s van de vwo/havo-scholen met tweejarige dakpanklassen 



Stroomschema’s van brede scholengemeenschappen met een vwo-klas vanaf het 
eerste leerjaar en twee éénjarige dakpanklassen



Stroomschema’s van brede scholengemeenschappen met twee éénjarige 
dakpanklassen 



Stroomschema’s van brede scholengemeenschappen met twee tweejarige 
dakpanklassen en een vwo-klas vanaf het eerste leerjaar 



Stroomschema’s van brede scholengemeenschappen met twee tweejarige 
dakpanklassen en vwo-klas vanaf het tweede leerjaar



Stroomschema’s van brede school met twee tweejarige dakpanklassen 

 
Schoolsoorten met een vwo-klas in het eerste jaar



 Gesimuleerde aantallen meisjes in leerjaar 4 

 Gesimuleerde aantallen jongens in leerjaar 4 

Vwo/havo-scholen

Schoolsoorten met een vwo/havo-klas in het eerste jaar



Schoolsoorten met een havo/vmbo-tgl-klas in het eerste jaar

Algemene verschillen



Verschillen tussen meisjes en jongens





In welke mate is er evidentie voor de validiteit van het simulatiemodel van de Vos (1998)? 
(vraag 1a). In welke mate is een reductie mogelijk van het complexe model o.b.v. van de 
resultaten van de deelstudies 2 en 3? (vraag 1b). Welke effecten heeft het wijzigen van een of 
meerdere beleidsparameters op de aansluiting po-vo? (vraag 1c) 

In hoeverre verschillen schoolsoorten wat betreft door-, op- en afstroompercentages?  
(vraag 2) 



Zijn er specifieke groepen leerlingen die baat hebben bij een bepaalde schoolsoort? (vraag 3) 









Extra kansen dankzij de school?
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Capaciteiten Test
Sociale herkomst en schoolsucces
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