
 

 

 

Versoepelde doorstroom vmbo-havo stap in de goede richting 

 
Amsterdam, 11 januari 2017 – Door een nieuw wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker (Onderwijs) wordt 

het makkelijker voor vmbo gl/tl leerlingen om door te stromen naar het havo. Er mogen geen aanvullende 

eisen meer worden gesteld aan leerlingen die in een extra vak examen hebben gedaan. Het LAKS vindt 

doorstroom al jaren een pijnpunt in het onderwijs. Voorzitter Sven Annen: “Leerlingen met ambitie mogen op 

geen enkele manier belemmerd worden om het maximale uit zichzelf te halen. Deze plannen zijn absoluut 

een stap in de goede richting. Toch ziet het LAKS graag dat op alle doorstroomdrempels worden 

weggenomen, op alle niveaus.” 

 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 moet de nieuwe wet van kracht gaan. Tot die tijd gaat Dekker met 

scholen in overleg om vmbo-leerlingen nu al over de drempel naar het havo te helpen. Momenteel 

stellen scholen allerlei eisen aan vmbo’ers die willen doorstromen. De eisen kennen vaak grote 

verschillen tussen scholen en zijn voor leerlingen vaak onduidelijk. Ook de begeleiding voor 

leerlingen die willen doorstromen schiet vaak tekort. Nu valt een kwart van de stapelaars alsnog uit.  

 

Het LAKS pleit al jaren voor een drempelloze doorstroom en daarbij een goede begeleiding van 

leerlingen. Het volgen van een extra vak op vmbo kan ervoor zorgen dat leerlingen beter voorbereid 

zijn op het havo. Annen: “Het plan van Dekker is een goede ontwikkeling, maar wij willen de 

drempels nog verder wegnemen. Geef alle leerlingen met diploma het recht om door te stromen, en 

bekijk met hen hoe zij hun vakkenpakket zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij hun ambities” 

 

Ook wordt met de plannen korte metten gemaakt met de eis van veel scholen dat stapelaars niet 

mogen blijven zitten en wil Dekker de loopbaan- en beroepsoriëntatie versterken. Dit juicht het 

LAKS van harte toe. 

 
Noot voor de redactie, niet ter publicatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
 
Sven Annen, voorzitter LAKS (06 - 4260 4487) of  
LAKS-kantoor (020 - 52 44 060) 
 

LAKS is een organisatie voor en door scholieren. LAKS organiseert activiteiten, informeert en  
vertegenwoordigt scholieren in de ruimste zin van het woord. 
 
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren vertegenwoordigt alle 1.000.000 scholieren in het Nederlandse 
voortgezet onderwijs. 
 

 


