
Hoe zien de schoolloopbanen van de 
leerlingen op uw school eruit? 

Slagen leerlingen met een 
maatschappijprofiel vaker dan 
leerlingen met een natuurprofiel? 

Kiezen leerlingen met relatief hoge 
cijfers vaker voor een Natuur & 
Techniekprofiel? 

En welke invloed heeft de 
adviseringscultuur van uw school 
hierop?

Doe mee met Flow-vo, 
universitair  onderzoek 
naar schoolloopbanen 
in het voor tgezet 
onder wijs

Heeft u vragen of opmerkingen? 
Of bent u geïnteresseerd in deelname 
aan Flow-vo? Wij komen graag met u in 
contact! 

Monique Dijks: 050 363 3144
Inge Wichgers: 050 363 8979
flow-vo@rug.nl
www.flow-vo.nl

Wat betekent dit voor de school?

Deelname aan het onderzoek houdt 
in dat wij, met toestemming van 
leerlingen en ouders/verzorgers, 
loopbaan- en achtergrondgegevens 
van leerlingen opvragen vanuit het 
leerlingvolgsysteem, vragenlijsten 
en interviews bij leerlingen en 
medewerkers zullen afnemen 
over de keuzeprocessen en een 
documentenanalyse zullen uitvoeren op 
beleidsstukken van de school.

Voor elke deelnemende school schrijven 
we een op de school gericht rapport 
over de onderzoeksresultaten. Zo krijgt 
u beter inzicht in de schoolloopbanen 
van de leerlingen op uw school en 
hoe deze schoolloopbanen beïnvloed 
worden door schoolbeleid en –cultuur 
en achtergrondkenmerken en keuzes 
van leerlingen.

Een voorbeeld

De examenresultaten van havo en 
vwo vallen de laatste jaren tegen. Een 
groot deel van de gezakte leerlingen 
was eerder een bespreekgeval. 

Had de school het lage 
slagingspercentage kunnen 
voorkomen door meer 
bespreekgevallen te laten doubleren?

Online keuzeapp

Om een nieuwe generatie leerlingen te 
helpen bij het maken van hun keuzes zal 
een online keuzeapp worden ontwikkeld. 

Leerlingen, ouders en verzorgers, leraren 
en decanen kunnen gebruik maken van 
deze keuzeapp om te oriënteren op 
mogelijke schoolloopbanen en om de 
effecten van verschillende keuzes in de 
onderwijsloopbaan te zien.

We verwachten dat leerlingen beter een 
weloverwogen beslissing kunnen maken 
met deze keuzeapp en dat hun keuzes 
beter zullen passen bij hun talenten en 
interesses. 

Wat houdt dit onderzoek in?

Om inzicht te krijgen in de 
schoolloopbanen en bijbehorende 
keuzeprocessen bestuderen we in dit 
onderzoek de gehele schoolloopbaan 
van leerlingen in het voortgezet 
onderwijs, van leerjaar 1 tot en met het 
examenjaar. 

We kijken naar de gevolgde route, de 
profielkeuze en de vakkenkeuze, het 
aanbod van de school en de adviezen 
die vanuit de school worden gegeven. 
We onderzoeken in hoeverre profiel- en 
vakkenkeuzes beïnvloed en ingeperkt 
(of verruimd) worden door het beleid 
en de (adviserings)cultuur van een 
school en in hoeverre de keuzes die 
leerlingen (willen) maken, passen bij 
hun schoolprestaties uit voorgaande 
jaren.


