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Kansenongelijkheid: achtstegroepers van
basisscholen Parkstad en Noord-Limburg krijgen
lagere schooladviezen
19-02-2020 om 19:45 door Carola de Boer

Achtstegroepers van basisscholen in Parkstad en Noord-Limburg krijgen structureel
lagere schooladviezen dan in andere Limburgse regio’s. Dat heeft niets te maken met de
schoolprestaties, maar met de achtergrond van de ouders.

Dit blijkt uit onderzoek van de Educatieve Agenda Limburg (EAL). In januari en februari
krijgen de ouders en leerlingen uit groep 8 van de basisschool het schooladvies voor de
middelbare school. De onderzoekers van de Universiteit Maastricht die samenwerken
binnen de EAL hebben gekeken naar de school adviezen van de afgelopen jaren en de
uitslag van de eindtoets die in april plaatsvindt.

 Dit artikel is exclusief voor jou als abonnee van De Limburger te lezen

Uit het onderzoek blijkt dat achtstegroepers hogere adviezen krijgen in Maastricht-Heuvelland en Midden-
Limburg, dan in Parkstad en Noord-Limburg.
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Lees ook: Thuissituatie van een leerling draagt bij aan de beeldvorming: ‘Je ontneemt een
kind kansen’ (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200219_00148393)

Scores
Uit het onderzoek blijkt dat achtstegroepers hogere adviezen krijgen in Maastricht-
Heuvelland en Midden-Limburg, dan in Parkstad en Noord-Limburg, zelfs bij gelijke
scores op de eindtoets.

Dit komt volgens onderzoeker Ron Diris doordat in de regio Maastricht-Heuvelland meer
hoogopgeleide ouders wonen. Basisscholen verwachten sneller dat ouders hun kind dan
goed kunnen begeleiden. In de regio Midden-Limburg lijkt het er volgens Diris op dat
leerkrachten sowieso hogere adviezen geven.

Een leerling die 545 of 546 punten haalt bij de Centrale Eindtoets (of vergelijkbare scores
bij soortgelijke toetsen) blijkt in 56 procent van de gevallen in Maastricht-Heuvelland een
vwo-schooladvies te hebben. In Parkstad is dat 46 procent en in Noord-Limburg 45
procent.

Havo
64 procent van de leerlingen in Midden-Limburg die op het randje van de havo scoren bij
de eindtoets, heeft ten minste een havo-advies. In Maastricht-Heuvelland is dat 60
procent en in Parkstad 50 procent.

Schoolbesturen in Parkstad en Noord-Limburg herkennen het probleem. Ze werken aan
bewustwording hiervan bij leerkrachten en schooldirecties. Ook wordt in beide regio’s
steeds nauwer samengewerkt met de middelbare school om mogelijke obstakels van
tevoren uit de weg te ruimen.
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