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De Brightlands Chemelot Campus in Geleen heeft vele verbindingen, 
bijvoorbeeld met de Automotive Campus in Helmond. Reden ge-
noeg voor OnderwijsInnovatie om daar meer over te weten te 
komen.  

Ons onderwijs is tamelijk verzuild: een kokertje mbo, een kokertje hbo en 
een kokertje wo. Doorlopende leerlijnen doorbreken die verkokering en 
dragen bij aan een goede doorstroom. Chemelot Innovation and Learning 
Labs (CHILL) helpt om de onderwijsverzuiling te doorbreken. Bij CHILL 
probeert men realistische situaties na te bootsen waar mbo-ers, hbo-ers 
en wo-ers bij elkaar in één team zitten. Het type werk dat men doet be-
paalt het niveau. CHILL is een omgeving waar opleiding en bedrijfsvraag-
stukken tegelijkertijd aan bod komen. Peter Engelen, directeur CHILL: "Als 
een van de twee ontbreekt doen we het niet. Zowel de student als het be-
drijf dat de opdracht verleent moet er beter van worden. Bij ons heb je 
voor een paar duizend euro je idee getoetst. Wij zijn het voorportaal. Op 
het moment dat het antwoord op de vraag dusdanig interessant is, gaat 
het gehele ecosysteem van de campus werken." 
Wat mooi is dat de aanpak van CHILL ook zeker werkt op mbo-niveau. 
Deze studenten willen over het algemeen graag hun handen laten wappe-
ren. Engelen: "Maar ze pikken tevens wat mee op hbo-niveau. Vaak komen 
de mbo-ers terug om een hbo-opleiding te doen. Dat is concreet de door-
lopende leerlijn. En belangrijk: de motivatie is intrinsiek, vanuit de stu-
dent." 

Scholen zonder schotten
Met de kwaliteit van het Nederlands onderwijs is niet zoveel mis blijkt uit verschillende 
onderzoeken. Maar de toegankelijkheid staat wel onder druk: de sociaal-economische 
achtergrond van leerlingen heeft nog steeds grote invloed op hun eindbestemming in 
het onderwijs. Bovendien kampen veel leerlingen en studenten met een stevig motiva-
tieprobleem. Voor Martens aanleiding om te pleiten voor scholen zonder schotten waar 
flexibel maatwerk en individuele leerwegen centraal staan. 

Ons onderwijs kent, in de vorm van onderwijstypen, hoge 
schotten. Van vwo tot en met vmbo; als je eenmaal achter een 
bepaald schot zit is het niet eenvoudig eroverheen te komen. 
Die schotten staan naast elkaar, bijvoorbeeld tussen havo en 
vmbo, en achter elkaar, bijvoorbeeld tussen mbo en hbo. Soms 
geven we zo’n schot een andere naam en vertimmeren het een 
beetje. Zo werd de mulo de mavo en vervolgens vmbo tl. 
Sommigen vinden het prima, deze schotten. We hebben ze al 
meer dan honderd jaar, dus waarom zou je het veranderen? 

Weeffout
Maar al in de jaren zeventig waren er veel onderwijssociologen 
die vonden dat die schotten de ongelijkheid in de samenleving 
bekrachtigden. Leerlingen uit minder bevoorrechte milieus 
zouden een grotere kans hebben om achter het verkeerde 
(lees: lagere) schot terecht te komen om daar vervolgens te 
blijven zitten. Om die reden ontstond de middenschool, 
waarin de schotten van allerlei verschillende schooltypen 
waren weggehaald. Op de middenschool kon je dus wiskunde 
op hoog niveau volgen naast techniek op techniekschool-
niveau. Veel onderwijsdeskundigen, bijvoorbeeld van de 
OESO, zien het als een weeffout van het Nederlandse onder-
wijssysteem dat het keuzemoment al zo vroeg en zo ingrijpend 
is. De middenschool en het gedachtegoed erachter lijken mis-
schien achterhaald maar zijn dat niet. Zo zegt Alexander 
Rinnooy Kan in Didactief online waarin een verslag staat van 
zijn Kohnstammlezing in 2015, dat het “behoorlijk gênant” is 
dat de sociaal-economische achtergrond van leerlingen nog 
steeds grote invloed heeft op hun eindbestemming in het 
onderwijs: “Wie voor een dubbeltje geboren wordt, wordt hier 
maar moeizaam een kwartje. Door dat vroege selectiemoment 
in het Nederlandse onderwijs kunnen de minder begaafde 
leerlingen zich immers al op jonge leeftijd niet meer optrekken 
aan hun meer getalenteerde klasgenoten, en worden laat-
bloeiers - vaak jongens - benadeeld. Stapelen kan, maar is vaak 
ingewikkeld en ontmoedigend.” 
Ook een verontruste Monique Vogelzang, Inspecteur-generaal 
van het Onderwijs, schreef in het voorwoord van de jaarlijkse 
Staat van het Onderwijs (2016): “(…) dat niet alle leerlingen en 

studenten de kans krijgen het onderwijs te volgen dat past bij 
hun niveau. Er waren altijd al verschillen in kansen, maar de 
verschillen worden de laatste jaren groter. Daar schrok ik van. 
Want dit is het beeld: bij gelijke intelligentie wordt het voor je 
schoolkeuze en je schoolloopbaan steeds bepalender uit welk 
gezin je komt” (p. 5).

Mismatch
Wordt het stapelen en selecteren door de werking van de 
schotten in het Nederlandse onderwijs inderdaad zo bemoei-
lijkt? Net zoals dammen en stuwen in een rivier onneembare 
hindernissen werden voor de zalm waardoor deze uitstierf? Ik 
vrees van wel. En niet alleen het vroege keuzemoment waarna 
je achter een schot verdwijnt is een probleem. Ook verderop 
de onderwijsrivier zien we grote barrières. Zo is ook de over-
stap van havo of mbo naar het hbo heel lastig. Recent onder-
zoek, waar ik met ecbo/CINOP-collega’s Henny Morshuis en 
José Mulder in april een opiniestuk in dagblad Trouw over 
publiceerde, vat samen hoe belemmerend de schotten tussen 
de onderwijstypen daar zijn: “Hoe groot de mismatch tussen 
individuele talenten en het gekozen hbo-onderwijs is, zien we 
al binnen een jaar na het begin van de opleiding terug. 
Onderzoek (…) toont aan dat over de afgelopen tien jaar 
gemiddeld vier van de tien jongeren binnen een jaar iets 
anders gaan doen. Een op de zeven eerstejaars stopt met het 
volgen van onderwijs, die zoekt het geluk op de arbeidsmarkt. 
Een op de vijf stapt over op een andere studie of gaat naar een 
andere hogeschool. (…) Ontnuchterde feiten die traditiege-
trouw het beeld oproepen van de mbo’er die het tevergeefs 
hogerop zoekt. Maar bovengenoemde cijfers gaan ook op voor 
‘binnenkomende’ havisten. Beide groepen scoren slecht op 
het maken van de juiste studiekeuze: zowel vier van de tien 
mbo’ers als vier van de tien havisten gaan na een jaar iets 
anders doen. Mbo’ers verlaten relatief vaak het onderwijs, 
havisten beginnen vaker een andere studie of wisselen van 
hogeschool. Dat switchgedrag van havisten is niet zonder 
risico. Meer dan zeventig procent van de switchende havisten 
zien we namelijk vijf jaar later niet terug bij de diploma-uitrei-
king” (p. 18).

Rob Martens
Reacties op dit artikel 

naar: rob.martens@ou.nl

Opinie
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Passie
Die veertig procent uitval in het eerste jaar vormt slechts de 
top van de ijsberg. Er zijn namelijk ook veel studenten die zich 
uiteindelijk wel door het hbo slaan, maar waarvan het de vraag 
blijft of ze wel de juiste keuze gemaakt hebben en helemaal in 
hun kracht zitten. Als al zo’n veertig procent uitvalt in het eer-
ste jaar hoeven we ons daar geen al te grote illusie over te 
maken: het schot tussen havo/mbo en hbo leidt tot een onge-
kende talentverspilling. Er ontstaat een beeld van studenten 
die ‘maar iets doen’ en waarvan het altijd, ook in hun latere 
beroepsleven, maar de vraag zal zijn of ze écht in hun kracht 
zitten en datgene doen dat het beste bij hun talenten en passie 
past. Kijk naar de eerstejaarsinstroom op een willekeurige 
hogeschool, vaak is dat een groep studenten afkomstig van 
meer dan tien ‘toeleverende scholen’ met vooropleidingen 
binnen zestien mbo-domeinen en vier havo-vwo profielen. 
Wie de ‘matchfinder’ op Studiekeuze123 raadpleegt, ziet dat er, 
afhankelijk van de vooropleiding, uit 1.041 tot 1.215 hbo-
bachelors gekozen kan worden. Zoek dan maar eens uit welke 
opleiding en hogeschool het beste aansluit bij jouw vooroplei-
ding en interesses. Vaak worden keuzes niet weloverwogen en 
op basis van toeval gemaakt: een vriendinnetje gaat ook naar 
een bepaalde opleiding, een opleiding wordt toevallig in de 
buurt gegeven of een hogeschool had zo’n leuke introductie-
bijeenkomst georganiseerd.

Meer maatwerk
Hoe lossen we dit nou op? Hoe kunnen we de schotten en stu-
wen in de onderwijsrivier vervangen door veel vriendelijkere 
vistrappen, zodat overgangen verdwijnen of veel minder 
abrupt zijn? Zodat je veel langer de kans hebt te ontdekken 
wat je wilt, kunt en wat je passie is? Waarin onderwijs die passie 
volgt in plaats van te proberen je in een algemeen vormende 
mal te persen. De roep om meer maatwerk is inmiddels ook tot 
de Tweede Kamer doorgedrongen. Niet in de laatste plaats 
door herhaalde oproepen van voorzitter Paul Rosenmöller van 
de VO-raad. Staatssecretaris Sander Dekker schreef daarom op 
17 februari jongstleden aan de Tweede Kamer: “Het indelen 
van leerlingen in onderwijssoorten zorgt voor een goede voor-
bereiding op het vervolgonderwijs met een voor iedereen her-

kenbaar diploma. Deze cijfers tonen echter aan dat als een 
leerling eenmaal is beland in een van de vo-schoolsoorten, 
lang niet altijd wordt gekeken naar de talenten van de indivi-
duele leerling. Dat is zonde, omdat het niet-stimuleren van het 
potentieel van een leerling kan leiden tot onderpresteren, zit-
tenblijven of zelfs uitval.” 
De OESO (2016) concludeert in een onlangs verschenen rap-
port hetzelfde. Ze is positief over het Nederlandse onderwijs 
maar signaleert ook het probleem van de vroege schotten en 
het feit dat het onderwijs kampt met een stevig motivatiepro-
bleem onder leerlingen en studenten. De Onderwijsraad deed 
eerder hetzelfde en concludeert, net als de OESO, dat “Many 
students in the Netherlands, including top performers, are not 
well motivated. (…) One answer is the kind of differentiated 
teaching that can challenge and motivate students. For 
example, students could be offered additional lessons for 
enrichment purposes” (p. 17). 

Risico’s
Wat we nu dus zien, is dat allerlei instituten en lieden van naam 
en faam onderschrijven dat er behoorlijke schotten op scholen 
zijn én dat het onderwijs te maken heeft met een stevig moti-
vatieprobleem onder leerlingen en studenten. En dat die twee 
iets met elkaar te maken hebben. Maar dat we niet zo ver moe-
ten gaan die schotten weg te halen. Zo zegt Sander Dekker 
wel: “Met de nieuwe maatregelen wil ik leerlingen stimuleren 
om het maximale uit zichzelf te halen. Zo geef ik hen het expli-
ciete recht om vakken op een hoger niveau te volgen. Ook kun-
nen zij een herkansing op het oorspronkelijke niveau krijgen, 
wanneer zij een vak op een hoger niveau examineren”, maar 
ook: “Ik ben het eens met de VO-raad dat er te vaak binnen de 
‘schotten’ van het onderwijsstelsel wordt gedacht en dat talen-
ten nog niet structureel worden uitgedaagd. Ook ben ik met 
de raad van mening dat maatwerk een bredere definitie heeft 
dan cognitief alleen. (…) Tegelijkertijd zie ik ook de risico’s die 
kleven aan de door de VO-raad geopperde invulling van een 
maatwerkdiploma, waarbij leerlingen ook een vak op een lager 
niveau kunnen afronden. Deze risico’s worden ook benoemd 
door de Onderwijsraad in zijn advies over flexibilisering van 
eindtoetsing en het funderend onderwijs. Deze risico’s vind ik 
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te groot om het stelsel ingrijpend voor te wijzigen.” Kortom, de 
staatssecretaris wil binnen de lijntjes blijven kleuren en hoopt 
zo het breed gesignaleerde probleem van schotten die leerlin-
gen demotiveren op te kunnen lossen. 

Delen van kennis
En dat is volgens mij niet toekomstbestendig. In onze samenle-
ving is een fundamentele verandering ingezet, wie dat te lang 
blijft ontkennen maak van het onderwijs een soort V&D. Een 
voorbeeld: als ik vroeger iets ingewikkelds aan mijn fiets moest 
repareren, zoals de derailleur afstellen, dan moest ik naar een 
boekwinkel, kon kiezen uit enkele boekjes, liefst met plaatjes, 
over het repareren van fietsen. Nu google ik even op iets als 
‘adjusting Shimano’ en vind precies de instructievideo die ik 
nodig heb. Dat filmpje kan zomaar afkomstig zijn van een 
hippe, bebaarde fietsmaker uit Wisconsin die mij in een paar 
minuten uitlegt en voordoet aan welke schroefjes ik moet 
draaien. Maar ook als ik een Netflix-serie wil volgen of een 
Youtube-docent zoek die snel en vakkundig uitlegt wat ook al 
weer een economische multiplier is; het is er allemaal. En 
Google zag dat het goed was… 
Over het algemeen is het bijna beangstigend hoe trefzeker de 
informatie past bij mijn profiel en voorkeuren die door Google 
algoritmes wordt aangereikt. Want of je nu wilt weten hoe je 
een aquarel moet schilderen, corgi’s moet opvoeden, varian-
tieanalyses kunt uitvoeren of hoe je bier moet brouwen, er is 
een overweldigende hoeveelheid informatie die exponentieel 
groeit. Schotten bestaan niet meer in het delen van kennis. 
Zonder enige moeite kun je dus alles te weten komen en leren 
over je passie. Talent ontwikkel je daarom door iemand de kans 
te geven te ontdekken waar zijn passie ligt. En die passie is 
maar voor heel weinig leerlingen ‘zo goed mogelijk een wis-
kundeproefwerk maken’ of ‘mijn diploma halen’. Passie is: dro-
nes bouwen, games maken of schoenen ontwerpen. 

Uniek talent
Het onwaarschijnlijke racetalent van de jonge F1-coureur Max 
Verstappen is daarom helaas niet dankzij maar ondanks de 
schotten in school tot bloei gekomen. In interviews is 
Verstappen junior weinig vleiend over zijn onderwijstijd. 
Op zijn website schrijft hij: “Dat was niet mijn favoriete bezig-
heid. Ik kon goed studeren, maar me er niet voor concentreren. 
Ik vond het verschrikkelijk om de hele dag in de klas te zitten. 
Ik was liever buiten om te sporten, dus voor mijn gevoel werd 
ik geremd op school” (www.verstappen.nl). Hoeveel Max 
Verstappen’s zouden er in de banken van het beroepsonder-
wijs zitten? Ze halen misschien wel hun diploma, maar slechts 
weinigen slagen erin hun echte talent te ontdekken en ontwik-
kelen. Ik denk dat er heel veel jongens zijn zoals Max. Op z’n 
best hobbelen ze op school mee en halen een diploma. Niet in 
iedere jongen schuilt een supercoureur, maar in ieder kind 
schuilt wel een uniek talent. Wat je zou willen is dus scholen 
zonder schotten waarin honderd leerlingen honderd individu-
ele leerwegen kunnen volgen. Want zó ontwikkel je passie. Die 
school is er trouwens al: Agora in Roermond, waar ik in dit tijd-
schrift al eerder over schreef. En dat gaat dus aanzienlijk verder 
dan het binnen de lijntjes blijven kleuren van een systeem dat 
volgens mij net als V&D zijn beste tijd gehad heeft. Want het is 
zoals Rinnooy Kan opmerkt: “De kernvraag is niet: hoe goed is 
het Nederlandse onderwijs? De kernvraag is: waarom is het 
niet veel beter?!”
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