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Vraag 

 

Is het waar dat brede brugklassen bijdragen aan de plaatsing van leerlingen op het 

opleidingsniveau dat het beste past bij hun capaciteiten? 

 

Deze vraag is in overleg met de vraagsteller uitgewerkt in de volgende deelvragen: 

 

1) Wat is een ‘brede’ brugklas? Welke vormen van brugklassen zijn er (smal en breed)? 

 

2) Is er een relatie tussen 

 

a. de ‘breedte’ van de brugklas (één schooltype, dakpanbrugklassen, brede 

brugklassen, vmbo/havo/vwo) en 

b. het succes van een leerling in de schoolloopbaan (doubleren, af- en opstroom, 

hoogste behaalde diploma)? 

 

3) Hoe is deze relatie voor verschillende groepen leerlingen: 

 

a. leerlingen met lage, dan wel hoge resultaten op de basisschool; 

b. leerlingen met een lage, dan wel hoge motivatie; 

c. leerlingen die worden geplaatst in een brugklas samen met leerlingen van een 

hoger niveau, dan wel met leerlingen van een lager niveau; 

d. leerlingen met een lage, dan wel hoge sociaaleconomische status. 

 

 

4) Welke onbedoelde neveneffecten hebben brede brugklassen; op leerlingen, op 

leerkrachten, ouders, de school als geheel? 



 

 

 

 

 

 

Antwoord 

 

1. Wat is een ‘brede’ brugklas en welke vormen van brugklassen zijn er (smal en 

breed)? 

 

De brugklas is de eerste klas van het voortgezet onderwijs. De term brugklas is 

geïntroduceerd met de invoering van de Mammoetwet (1963). In Nederland gaan de 

meeste leerlingen op 12-jarige leeftijd van de basisschool over naar de brugklas. 

Brugklassen verschillen van elkaar wat betreft ‘breedte’. In de literatuur wordt ook wel 

gesproken over verschillende maten van heterogeniteit. Er bestaan categoriale 

brugklassen met één schooltype, bijvoorbeeld vmbo-tl of gymnasium. Dit is de ‘smalste’ 

of ‘homogene’ variant. Verder zijn er ‘dakpanklassen’, waar twee schooltypen zijn 

gecombineerd, bijvoorbeeld vmbo-tl/havo of havo/vwo. 

Ook de breedst denkbare variant, met schooltypen van vmbo-bb tot en met vwo 

komt voor. Daartussenin bestaan allerlei combinaties, bijvoorbeeld brugklassen met 

de vier leerwegen van het vmbo of brugklassen vmbo-tl/havo/vwo. 

 

Heterogene brugklassen duren op de meeste scholen één of twee jaar, soms zelfs drie 

jaar. Bij alle varianten wordt uiteindelijk een keuze gemaakt voor één schooltype, 

gericht op het behalen van een diploma in dat schooltype. Brugklassen verschillen dus 

niet alleen in de breedte, maar ook in de duur. Sommige scholen selecteren de 

leerlingen al vroegtijdig, andere stellen de selectie uit. 

 

Welk deel van de Nederlandse leerlingen precies in een categoriale klas, dakpanklas of 

brede brugklas zit, is niet eenvoudig vast te stellen. DUO registreert pas vanaf het 3e 

leerjaar het niveau dat de leerling volgt, juist omdat veel scholen de eerste 2 leerjaren 

nog niet met categoriale klassen werken. 

 

In opdracht van het ministerie heeft DUO in 2017 het aanbod van brede brugklassen 

onderzocht. De resultaten laten zien dat leerlingen in vrijwel heel Nederland de keuze 

hebben uit (vaak meerdere) scholen die een brede brugklas aanbieden, binnen zeven 

kilometer vanaf hun woonadres. Verder wordt uit het onderzoek duidelijk dat vmbo-

combinatie en havo-vwo dakpanbrugklassen het vaakst worden aangeboden. Vmbo-

havo dakpanklassen worden het minst aangeboden. Ook wordt duidelijk dat weinig 

scholen in Nederland werken met de breedste variant, een vmbo-havo-vwo brugklas.  

 

2. Is er een relatie tussen a) de ‘breedte’ van de brugklas (één schooltype, 

dakpanbrugklassen, brede brugklassen, vmbo/havo/vwo) en b) het succes 

van een leerling in de schoolloopbaan (doubleren, af- en opstroom, hoogste 

behaalde diploma)? 

 

Het antwoord op deze vraag is in de eerste plaats gebaseerd op Nederlands onderzoek, 

omdat het Nederlandse stelsel voor voortgezet onderwijs zijn eigen unieke 

eigenschappen heeft. Het afgelopen decennium zijn er verscheidene onderzoeken 



 

 

verricht naar verschillen tussen smalle en brede brugklassen. Vervolgens kijken we naar 

de bevindingen van internationaal onderzoek. Dit onderzoek geeft zicht op de gevolgen 

van vroege selectie (‘early tracking’) op de schoolloopbaan. Dit is relevant, omdat vroege 

selectie overeenkomt met het plaatsen van leerlingen in een categoriale brugklas. De 

beperking is dat geen vergelijking gemaakt wordt tussen de effecten van ‘smalle’ en 

‘brede’ brugklassen. 

 

Nederlands onderzoek naar smalle en brede brugklassen 

 

Op basis van de bevindingen in Nederlandse onderzoeken kan gesteld worden dat 

geen eenduidige effecten gevonden zijn van smalle, dan wel brede brugklassen op 

de loopbaan van alle leerlingen in Nederland. De aard van de effecten verschilt 

namelijk per type leerling en per type effect. In de literatuur is daarom veelal 

sprake van differentiële effecten. 

 

In Nederlands onderzoek is bijvoorbeeld aangetoond dat leerlingen met een 

mavoadvies, die deelnemen aan ‘dakpan’ brugklassen, een grotere kans hebben om het 

hoger onderwijs af te ronden dan mavoleerlingen in een categoriale mavo-brugklas. Dit 

geldt vooral voor leerlingen met een relatief hoge bekwaamheid (relatief hogere 

testscores) en relatief hoge sociaaleconomische status (Van Elk, Van der Steeg & 

Webbink, 2011). 

 

De voor de hand liggende verklaring is dat dit effect veroorzaakt wordt door een 

‘peereffect’: de leerlingen met mavo-advies kunnen zich ‘optrekken aan de leerlingen 

met havo-advies. Voor plaatsing van leerlingen met havo-advies in een mavo-havo-

brugklas werden geen nadelige gevolgen gevonden (Van Elk, e.a., 2011). Ander 

Nederlands onderzoek bevestigt deze bevindingen door de positieve effecten van een 

brede vmbotl/havo brugklas voor vmbo-tl leerlingen en een gelijk effect voor havo 

leerlingen op deelname aan het hoger onderwijs aan te tonen (Grift, Rümke en 

Verberne, 2010; Borghans, Diris, Smits & de Vries, 2012). Het is echter niet zo dat 

geldt: hoe breder hoe beter. Een zeer heterogene brugklas, van vmbo tot en met vwo, 

heeft minder gunstige effecten op de schoolloopbaan, voor leerlingen met mavo, havo 

en vwo advies. De kans op het bereiken van een hoger onderwijsniveau verkleint bij te 

grote verschillen tussen leerlingen in brugklassen (Grift, Rümke en Verberne, 2010). 

 

Voor leerlingen met een vwo-advies gelden voordelen van categoriale brugklassen ten 

opzichte van heterogene brugklassen. Als zij naar een vwo- brugklas gaan in plaats van 

een ‘dakpanklas’ havo-vwo, verloopt de schoolloopbaan gunstiger. Zij behalen 

gemiddeld hogere cijfers voor Nederlands en Wiskunde gedurende het voortgezet 

onderwijs, stromen vaker door naar het wetenschappelijk onderwijs en behalen vaker 

een universitair diploma. 

 

Dit voordeel geldt vooral voor de vwo-leerlingen die niet tot de tien procent best 

presterende vwo leerlingen behoren (Van der Steeg, Vermeer & Lanser, 2011). Ander 

onderzoek toont aan dat de kans op het succesvol behalen van een vwo diploma binnen 

de gestelde tijd voor alle leerlingen met een vwo advies verkleint indien de leerling niet 



 

 

in een homogene vwo klas geplaatst wordt (Kuyper & van der Werf, 2012). Ook hier kan 

het ‘peereffect’ de resultaten verklaren. Deze leerlingen kunnen zich optrekken aan de 

vwo’ers met een hoog niveau. In een havo-vwo-brugklas zijn daarvoor minder kansen. 

Relatief laag presterende leerlingen lijken dus baat te hebben bij een heterogene 

brugklas, terwijl sterk presterende leerlingen baat lijken te hebben bij een homogene 

brugklas. 

 

In een andere studie bleek het verkorten van de brede brugklas geen groot effect te 

hebben op de leerprestaties, motivatie en burgerschapsvaardigheden, met uitzondering 

van een beperkte daling van de taakoriëntatie en een beperkte stijging van de 

taalvaardigheid. Algemene effecten op rekenvaardigheden en burgerschapsvorming 

werden in deze studie niet gevonden (Elffers e.a., 2015). 

 

In recent longitudinaal onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (Van Rooijen, 

Korpershoek, Vugteveen, Timmermans, & Opdenakker, 2016) kwam naar voren dat 

het voor de meeste leerlingen positiever werkt om in een brede, meerjarige brugklas 

terecht te komen dan in een homogene groep.  

Leerlingen op brede scholengemeenschappen, met brede brugklassen, doorliepen 

vaker binnen de nominale tijd hun opleiding dan op ‘smalle scholen’ (bijv. vwo-

scholen, havo-vwo-scholen of vmbo-scholen). Dit verschil was nog groter voor 

leerlingen in een meerjarige dakpanklas dan in een éénjarige dakpanklas. Er was 

echter ook een voordeel van eenjarige dakpanklassen: leerlingen uit een eenjarige 

dakpanklas kwamen vaker in het vierde leerjaar in het hoogste van de twee niveaus 

uit dan leerlingen uit meerjarige dakpanklassen. Voor leerlingen met een meervoudig 

schooladvies lijkt het ook gunstiger om het definitieve onderwijsniveau later te 

bepalen, door middel van een heterogene brugklas. Leerlingen met een meervoudig 

schooladvies eindigen vaak in het hoogste advies in een heterogene brugklas.  

 

In Nederland is ook onderzoek gedaan naar de economische effecten van brugklassen. 

Borghans e.a. (2012) onderzochten het effect van vroege en late selectie op 

opleidingsniveau en arbeidsmarkt succes. Vroege selectie heeft over het algemeen een 

negatieve invloed op opleidingsniveau en inkomsten. Alleen voor leerlingen met een 

hoog niveau (vwo-advies) geldt dit niet. De resultaten suggereren dat meer leerlingen in 

heterogene brugklassen zou kunnen leiden tot een hoger percentage studenten met een 

diploma in het hoger onderwijs, wat vervolgens resulteert in een hoger inkomen 

(Borghans e.a., 2012). Het vaststellen van een causaal effect tussen het type brugklas 

en onderwijs- en arbeidsmarktsucces is echter lastig, omdat dit sterk kan samenhangen 

met andere factoren zoals de sociaaleconomische status van leerlingen. 

 

Internationaal onderzoek 

 

In diverse internationale studies is onderzocht of het gunstiger is om leerlingen op jonge 

leeftijd te selecteren voor een bepaald schooltype of ‘track’ of dat het verstandig is dit 

uit te stellen. In vergelijking met andere landen selecteert Nederland leerlingen relatief 

vroeg op 12-jarige leeftijd (Luyten, 2008). 

Een ‘dakpan’-brugklas of een brede brugklas is een manier om de definitieve selectie uit 

te stellen. 

 



 

 

De meeste studies wijzen erop dat vroege tracking niet gunstig is, met name voor 

leerlingen met gemiddeld of laag prestatieniveau. Zij hebben minder kans op het 

behalen van diploma’s en succes op de arbeidsmarkt (Brunello & Checchi, 2007). Het 

positieve effect van latere selectie kan verklaard worden door de invloed van 

leerlingen op elkaar. In een heterogene klas is de positieve invloed van 

hoogpresteerders op hun klasgenoten groter dan in homogene klassen, terwijl het 

omgekeerde effect vaak niet wordt gevonden (Zimmer, 2003). 

 

In een toonaangevende studie uit 2006 (Hanushek & Wössman, 2006) is een 

internationale vergelijking gemaakt tussen gegevens van 45 verschillende landen. 

De analyses zijn gebaseerd op data van de internationale studies TIMMS, PIRLS 

en PISA. De conclusie is dat vroege selectie leidt tot meerongelijkheid tussen 

leerlingen, wat betreft prestaties op taal en exacte vakken. Bovendien zijn er 

aanwijzingen dat de gemiddelde resultaten minder goed zijn bij vroege selectie. 

 

Op deze studie uit 2006 is voortgebouwd in enkele andere studies, waarin ook de 

invloed is meegenomen van andere leerling kenmerken, zoals de sociaaleconomische 

achtergrond. In een overzichtsstudie leken de resultaten van Hanushek en Wössman 

(2006) te worden bevestigd, maar het effect van vroege selectie verdween als rekening 

werd gehouden met de achtergrond van de ouders en met de leeftijd van de leerlingen 

(Jakubowski. In: Dronkers, 2010). Met andere woorden: er werd geen negatief effect 

van selectie aangetoond. 

 

Uit recent internationaal onderzoek blijkt dat het Nederlandse onderwijs van alle OESO 

landen er het slechtst in slaagt om sociale ongelijkheid te beperken (Schmidt, 

Burroughs, Zoido, and Houang, 2015). Uitstel van een keuzemoment (door 

bijvoorbeeld. brede brugklassen) wordt gezien als een instrument om kansongelijkheid 

tegen te gaan (VO raad, 2017). De overheid (Dekker, 2016) wil vo-scholen stimuleren 

om brede brugklassen te behouden, om het selectiemoment uit te kunnen stellen. Dit 

zou in het bijzonder laatbloeiers, leerlingen van ouders met een lage socio-

economische status en leerlingen met een achterstand vanuit het primair onderwijs 

meer kansen bieden.  

3. Hoe is de relatie tussen breedte van de brugklas en schoolloopbaan met 

andere kenmerken van de leerlingen1: 

 

a. leerlingen met lage, dan wel hoge resultaten op de basisschool; 

b. leerlingen met een lage, dan wel hoge motivatie; 

c. leerlingen die worden geplaatst in een brugklas samen met 

leerlingen van een hoger niveau, dan wel met leerlingen van een 

lager niveau; 

d. leerlingen met een lage, dan wel hoge sociaal-economische status. 

 

 

  

                                       
1 Enkele deelvragen zijn al grotendeels beantwoord bij de beantwoording van deelvraag 2 



 

 

Nederlands onderzoek 

 

Bij het beantwoorden van vraag 2 is al deels ingegaan op de differentiële effecten van 

smalle en brede brugklassen door de effecten voor leerlingen met verschillende niveaus 

te beschrijven. In deze paragraaf zullen de effecten van brede en smalle brugklassen 

voor leerlingen met andere kenmerken beschreven worden. 

 

Een recente Nederlandse studie toont aan dat leerlingen, waarvan verwacht wordt dat 

zij relatief laag (i.v.m. schooladvies t/m havo, onder gemiddeld aantal boeken) of juist 

relatief hoog (i.v.m. ouders met hbo opleiding, boven gemiddeld aantal boeken, 

autochtone ouders) zullen presteren, iets beter presteren bij deelname aan een 

éénjarige brede brugklas in plaats van een tweejarige. Hetzelfde onderzoek toont aan 

dat de taakoriëntatie, een indicator voor de motivatie van een leerling, bij leerlingen 

met een schooladvies tot en met havo daalt bij een verkorte brugperiode (Elffers, 

Herman, Van de Werfhorst & Fischer, 2015). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

leerlingen een lagere status ervaren door plaatsing in een lager niveau (Van den Bulk, 

2011). Daarentegen vond men voor deze groep een positief effect op de taalvaardigheid 

(Elffers e.a., 2015). Omdat de effecten sterk differentieel en licht zijn, kan op basis van 

dit onderzoek gesteld worden dat verschillende effecten te verwachten zijn voor 

leerlingen met verschillende kenmerken. 

 

Ook ander Nederlands onderzoek toont aan dat verschillende kenmerken van leerlingen 

invloed hebben op de effecten van het type klas. Leerlingen in heterogene klassen (meer 

dan twee niveaus) hebben een hogere kans op het behalen van het hoger onderwijs als 

zij een hogere motivatie hebben, het advies van de basisschool en de citoscore hoger is 

en uit een relatief hoog sociaaleconomisch milieu komen (Grift e.a., 2010). 

Effecten van het type klas op de schoolloopbaan zijn dus afhankelijk van de motivatie, 

eerdere prestaties van een leerling en de sociaaleconomische achtergrond. Ander 

onderzoek bevestigt dit door aan te tonen dat de positieve effecten van een smalle 

brugklas ten opzichte van een brede brugklas voor vwo-leerlingen met gemiddeld of 

laagopgeleide ouders sterker zijn dan voor andere leerlingen (Van der Steeg e.a., 

2011). Over de aard van deze relaties zijn op basis van de literatuur echter geen 

‘harde’ uitspraken te doen. 

 

Internationaal onderzoek 

 

Uit een Fins onderzoek blijkt dat het effect van latere selectie op cognitieve 

vaardigheden in het algemeen klein is, maar dat de positieve effecten voor leerlingen 

met ouders met een laag opleidingsniveau hoger zijn (Pekkarin, Usitalo & Kerr, 2009) 

Een onderzoek in Duitsland toont aan dat leerlingen met kenmerken van kansarme 

familieachtergronden een voordeel hebben bij latere selectie. Kinderen van werkloze 

ouders of eerste generatie immigranten scoorden hoger op leesvaardigheidstoetsen, met 

name kinderen met een relatief lage bekwaamheid (Muhlenweg, 2007). Op basis van 

deze resultaten kan verwacht worden dat late selectie ongelijkheid tegen gaat. Andere 

internationale onderzoeken zoals Hanushek and Wößmann (2006) & Horn (2009) lijken 

dit te bevestigen. 



 

 

 

4. Welke onbedoelde neveneffecten hebben brede brugklassen; op 

leerlingen, op leerkrachten, ouders, de school als geheel? 

 

Enkele onderzoeken wijzen op een mogelijk effect van het moment van selectie op 

burgerschapsvaardigheden. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen in een meer 

gedifferentieerd stelsel meer contact hebben met leerlingen met andere denkbeelden en 

achtergronden, wat een positieve invloed kan hebben op burgerschapsvorming (Netjes, 

Van de Werfhorst, Karsten & Bol, 2011).  

In een grootschaliger onderzoek van Van de Werfhorst, Elffers, & Karsten (2015) worden 

deze verwachtingen bevestigd: burgerschapsuitkomsten dalen relatief gezien meer, als 

leerlingen tussen 14 en 19 jaar langer gescheiden zijn opgeleid. Deze daling geldt met 

name voor laagopgeleide leerlingen. De democratische gelijkheid lijkt daarmee dus 

groter in een meer gemeenschappelijk onderwijsprogramma.  

 

 

Naast leerprestaties, motivatie en andere indicatoren is een argument om kinderen in 

een klas met één niveau te plaatsen vaak dat ouders vrezen de keuze voor een 

brugklas met schooltypen die net boven het niveau van de leerlingen, bijvoorbeeld 

gymnasium of havo/vwo, een ongunstige invloed heeft op de niet-cognitieve 

ontwikkeling. Op basis van de studie van Borghans e.a. (2012) kan gesteld worden dat 

daar geen aanwijzingen voor bestaan. 

 

Conclusie 

 

Brugklassen en schoolsucces 

 

Uit het Nederlandse onderzoek blijkt niet een simpele, eenduidige relatie tussen de 

breedte van de brugklas en het succes van leerlingen in de schoolloopbaan. Liever 

spreekt men van differentiële effecten: de effecten van een het type brugklas zijn 

afhankelijk van het type effect en verschillende kenmerken van leerlingen. 

 

De literatuur vertoont sterke aanwijzingen dat een dakpan-brugklas voordelen oplevert 

voor veel leerlingen. Dit geldt met name voor de leerlingen die geplaatst worden in een 

klas samen met leerlingen van een hoger niveau. Bijvoorbeeld: leerlingen met vmbo-tl-

advies in een vmbo-tl/havo-klas kunnen zich aan de havo-leerlingen optrekken. Voor 

leerlingen met een relatief hoog niveau – bijvoorbeeld de havo- leerlingen in een vmbo-

tl/havo-brugklas – geldt dit voordeel niet. Echter, of een dakpan-brugklas nadelig is voor 

deze groep, is niet duidelijk. Volgens het ene onderzoek is een categoriale brugklas voor 

deze leerlingen gunstiger dan een dakpan-brugklas, volgens het andere onderzoek heeft 

een categoriale brugklas geen aantoonbaar voor- of nadeel. 

 

Internationale vergelijkende studies aan het begin van de 21ste eeuw wijzen uit dat 

vroege selectie leidt tot meer ongelijkheid tussen leerlingen. Vooral de schoolloopbaan 

van leerlingen met een lager prestatieniveau verloopt minder gunstig. Ook de 

gemiddelde resultaten van alle leerlingen samen lijken gebaat bij een latere selectie. 



 

 

Latere studies, waarbij rekening is gehouden met meer achtergrondkenmerken van 

leerlingen, nuanceren dit beeld. De positieve effecten blijken minder sterk of verdwijnen. 

Naarmate de schoolloopbaan en de beroepsloopbaan vordert, neemt de invloed van 

vroege selectie af. In Nederland wordt het behoud van heterogene brugklassen 

gestimuleerd door de overheid, met als doel om kansenongelijkheid tegen te gaan.  

 

Dakpan-brugklassen of brede brugklassen 

 

Brede brugklassen (vmbo/havo/vwo) lijken geen aantoonbaar voordeel te hebben 

boven dakpanklassen voor de schoolloopbaan van leerlingen. Ook niet voor degenen die 

zich zouden kunnen optrekken aan leerlingen met een hoger niveau. In sommige 

Nederlandse studies is dit onderzocht, maar een dakpan- brugklas komt er in de 

vergelijking gunstiger uit. In Nederland zijn er relatief weinig brede brugklassen. 

 

De internationale studies naar ‘early tracking’ maken geen vergelijking tussen 

brugklassen van verschillende breedte, zoals we die in Nederland kennen. Ze geven dus 

ook geen antwoord op de vraag welk type brugklas beter is: een ‘dakpan’-brugklas of 

een brede brugklas. 

 

Overige relaties en effecten 

 

Naast de genoemde effecten is in sommige studies ook gekeken naar de relatie met 

achtergrondkenmerken van leerlingen en neveneffecten van brugklassen. De 

bevindingen zijn minder robuust, maar de moeite waard om te vermelden. 

 

Leerlingen met laag opgeleide ouders lijken het meest te profiteren van heterogene 

brugklassen, blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek. Als zij al vroeg in een 

homogene klas worden geplaatst, wordt hun schoolcarrière meer beïnvloed door hun 

achtergrond en minder door hun prestaties. 

 

Tevens bestaan aanwijzingen dat een neveneffect van bredere brugklassen is dat 

het een positieve invloed heeft op burgerschapsvorming van leerlingen. 
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