
Het is toeval dat toetsdeskundige
Karen Heij in de week dat in groep 8
de eindtoets wordt afgenomen,
 promoveert aan de universiteit van
Tilburg op haar uiterst kritische
proefschrift over de Nederlandse
toetscultuur. Die is volgens haar zo
dominant geworden in het onder-
wijs, met de nadruk steeds meer op
rekenen en taal, dat die een brede
ontwikkeling van kinderen in de
weg staat – en daarmee hun gelijke
kansen.

Waarom staat de eindtoets gelijke
kansen in de weg? Een toets is toch
eerlijker dan een schooladvies van
een leraar, die vaak ook de thuis -
situatie van een leerling in zijn
 advies meeweegt?
“Het probleem met een eindtoets,
zoals de Cito-toets, is dat die leerlin-
gen onderling met elkaar vergelijkt.
De beste 20 procent krijgt een vwo-
advies, de zwakste 50 procent vmbo.
Ieder jaar zijn die percentages het-
zelfde. Zo verdelen we leerlingen
vanaf hun twaalfde over de sectoren
die we nodig hebben, van academici
tot vakmensen.

“Maatschappelijk gezien heb je
zo misschien een wenselijke uit-
komst, maar wat zegt het over de
leerling? Wat zeggen deze scores
over zijn geschiktheid voor een type
onderwijs? Zo’n 30 procent zit na
drie jaar ergens anders, de helft op
een lager, en de andere helft op een
hoger niveau. Veel kinderen blijven
waarschijnlijk onder de radar, die
zouden misschien wel hoger kun-
nen, maar volgen gewoon wat het
systeem van hen verlangt. Ze wor-
den er als het ware in opgesloten.” 

Geeft een combinatie van toetsscore
en het schooladvies van de leer-
kracht een uitgebalanceerd beeld
van de talenten van een leerling?
“Heb je de documentaire Klassen
 gezien? Dat zo’n leerling maar geen
hoger advies kreeg, omdat het lijntje
op de curve niet steeg? Het advies is
volledig technocratisch, ik vond dat
huiveringwekkend. Leraren worden
geacht hun adviezen te laten afhan-
gen van de toetsen die in groep 6, 7
en 8 worden afgenomen. Het gaat
daarbij om een beperkte set indica-
toren van taalvaardigheid en reken-
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Studenten zoeken
rendement met het
geld van ‘ome Duo’

Karen Zilver

In pre-coronatijd betaalde Jelle
Vintges (22) rondjes in de kroeg
van het geld van zijn Duo-lening.
En zijn huur, zorgverzekering en
Netflix-abonnement, natuurlijk.
Sinds vorig jaar oktober gebruikt
hij zijn lening om te beleggen.
Vintges hield namelijk ineens veel
geld over sinds de lockdown. “Voor-
heen ging ik twee of drie keer per
week naar de kroeg, verder ging ik
nog uit en had ik activiteiten van
mijn studievereniging waar ik geld
aan uitgaf. Dat viel weg en toen
dacht ik: wat kan ik met dat geld?”

Vintges besloot zijn lening van
800 euro per maand niet stop te
zetten, maar te gaan beleggen.
Kennis over de beurs, aandelen en
obligaties had hij niet, maar toen
hoorde hij van een vriend over be-
leggen en ging hij zelf onderzoek
doen. Hij raakte al snel enthousiast
en besloot geld van zijn lening 
en bijbaan te investeren. “Mijn
 gedachte hierachter is dat als ik
Duo-geld inzet, ik meer vermogen
voor mijzelf kan creëren voor later.
Ik heb 35 jaar om die lening terug
te betalen, tijd genoeg. En de rente
is 0 procent.”

200 euro per maand
Inmiddels investeert Vintges zo’n
600 per maand, waarvoor hij gro-
tendeels het geld van zijn bijbaan
voor gebruikt. “Het loopt wel een
beetje door elkaar, hoor, dus heel
precies durf ik het niet te  zeggen.”

Verschillende beleggingsclubs
voor studenten herkennen dat be-
leggen erg in trek is. Voorzitter
Roemer Tissingh van B&R Beurs
Eindhoven zag het aantal nieuwe
inschrijvingen bij ‘zijn’ vereniging
het afgelopen jaar met 80 procent
stijgen. Vincent Pater, secretaris
van vereniging Duitenberg in
 Enschede, ziet dat er inderdaad
 studenten zijn die het geld van hun
lening gebruiken. “De meesten van
onze actief beleggende leden inves-
teren maandelijks met zo’n 200 of

300 euro, een deel hiervan doet dat
met geleend geld. Ik ken ook wel
studenten die maximaal lenen en
vervolgens van rijst leven, zodat ze
genoeg overhouden om te investe-
ren. Maar ja, er zijn ook studenten
die maximaal lenen en vervolgens
maximaal zuipen.”

Risicovoller
Hoewel Vintges niet bij een beleg-
gingsclub is aangesloten, vindt hij
het wel leuk om zijn enthousiasme
over het beleggen met anderen te
delen. Dat doet hij onder meer via
zijn podcast De Zolderbeleggers,
maar voornamelijk via zijn Insta-
gram-account ‘Beleggen met ome
Duo’. Hoewel de naam van het
 Instagram-account van Vintges 
het al een beetje verraadt, is hij er
terughoudend in om te delen dat
hij met geleend geld belegt. “Ik wil
niet dat beginnende beleggers mijn
voorbeeld zomaar volgen, zonder
eerst zelf onderzoek te doen. Be-
leggen met je lening voelt toch net
wat  risicovoller dan met geld dat je
nooit hoeft terug te betalen.”

Vintges wijst op de oplopende
studieschuld, waardoor het in de
toekomst lastiger wordt om een
huis te kopen. “Als ik eerlijk ben,
zie ik mijzelf als student geschie-
denis sowieso geen huis kopen in
de komende tien jaar. Maar ik moet
toch wat. Dit is voor mij de manier
om toch wat vermogen te creëren,
zodat ik misschien ooit wél een
huis kan kopen.”

Lector schuldhulpverlening
Nadja Jungmann begrijpt dat stu-
denten met geleend geld beleggen.
Er zijn meer mensen die dat doen,
vertelt ze. “Zij lenen vaak van de
bank. Daar zitten meer risico’s aan,
omdat je bij de bank vaak vastge-
stelde bedragen per maand moet
terugbetalen.” Jungmann legt uit
dat bij een Duo-lening het bedrag
dat je moet terugbetalen gebaseerd
is op de hoogte van je inkomen.
Daarnaast is de rente 0 procent.
“Daardoor kun je het in principe
 altijd terugbetalen, zonder in de
problemen te komen.”

Niet noodzakelijk
Jungmann vindt wel dat je een
ethische vraag kunt stellen, name-
lijk: mag je beleggen met geld dat
daar eigenlijk niet voor is bedoeld?
Daar maakt Vintges zich niet zo
druk over. “Normaal gesproken
 betaalde ik er ook dingen van die
niet noodzakelijk waren. Nu
 gebruik ik het geld op een nuttige
manier.”

Aandelen • Nu hun sociale
leven grotendeels stilligt,
gebruiken studenten het
overgebleven geld steeds
vaker om te beleggen.
Sommigen doen dat 
zelfs met geld van hun
Duo-lening.

‘Al die toetsen staan
brede ontwikkeling
alleen maar in de weg’
interview • Geldt de
eindtoets als gelijk maker 
in groep 8? Karen Heij ziet
de toetscultuur juist als
bedreiging van gelijke
onderwijskansen.

Haarlem voegt zich nu ook bij de steden waar kinderen niet
automatisch in hun top vijf van favoriete scholen
terechtkomen. Dat levert stress op voor veel
achtstegroepers. En dan is deze week ook nog de Cito-toets. 

Naar de talenten
van een kind in
brede zin kijken
heeft geen zin in
een systeem dat
afhankelijk is van
scores op rekenen
en taal

Overgangsstress
Van groep 8 naar de brugklas

We moeten zorgen
voor een goede
kennisbasis. Die
krijg je niet door
steeds te meten,
maar door goed
onderwijs.
toetsdeskundige 
Karen Heij

vaardigheid. Dat begint al bij kinde-
ren in groep 3, waar de eerste toet-
sen worden afgenomen, waardoor
een kind van 6 jaar al wordt opgeslo-
ten in bepaalde parameters. Die toet-
sen dienen vooral als verwachtings-
management richting ouders of de
onderwijsinspectie. 

“Een leerkracht kan nog zo zijn
best doen om naar de talenten van
een kind in brede zin te kijken, maar
dat werkt niet meer in een systeem
dat zo afhankelijk is geworden van
de scores op rekenen en taal. De
school of de inspectie zal zeggen:
‘Waar komt dat advies vandaan? De
toetsresultaten wijzen toch ergens
anders op?’”

Rekenen en taal zijn toch ook de
 belangrijkste basisvaardigheden?
“Toen Adriaan de Groot, de oprichter
van het Cito, in 1966 de eindtoets
bedacht, had hij niet voorzien dat
zijn meetinstrumenten zo zwaar
zouden gaan wegen. Rekenen en 
taal waren met meerkeuzevragen
makkelijk te toetsen, maar wat hem
betreft niet de enige indicatoren
voor goed onderwijs. 

“Een kind moet op school aller-
eerst de wereld leren kennen en
 begrijpen. Je kunt een leerling wel
een tekst over een vakantie naar
Frankrijk laten lezen, waar iemand
een middeleeuws kasteel bezocht,
maar als hij zich bij zo’n bezoek geen
voorstelling kan maken, wordt het
begrijpend lezen van zo’n tekst ook
veel moeilijker. We moeten zorgen
voor een goede kennisbasis. Voor 
alle kinderen. Die krijg je niet door
steeds te meten, maar door goed
 onderwijs.”

Is het een stap in de goede richting
dat de Onderwijsraad afgelopen
week adviseerde dat het selectie -
moment pas drie jaar later moet
 komen, na drie jaar brugklas?
“Ik weet nog niet wat ik van dat
 advies moet denken. De Onderwijs-
raad koppelt een langere brugklas
ook aan meer maatwerk voor leer -
lingen vanaf de basisschool. Wat
 bedoelen ze daar precies mee? 
Dat we ze nog meer in hokjes gaan
stoppen? Met toetsen die kinderen
steeds weer onderling met elkaar
vergelijken? Ik vrees dat de cultuur
van toetsen op standaardnormen 
als rekenen en taal dan vrij spel
krijgt. En dat er voor leerlingen 
die daar niet goed op scoren, alleen
maar eindeloze oefening op die
 basisvaardigheden overblijft en
 nauwelijks ruimte voor brede
 ontwikkeling. Als dat gebeurt, 
gaan we er qua kansengelijkheid
echt niet op vooruit.”

‘Dit is voor mij de
manier om toch 
wat vermogen te
creëren’

student Jelle Vintges



Floris Akkerman
Haarlem

Hannah (12) dacht dat haar moeder
een grap uithaalde. Toen die echter
bleef herhalen dat Hannah was uit-
geloot voor de brugklas van het
 Kennemer Lyceum in Overveen, 
en ook voor haar vier andere voor-
keursscholen in Haarlem, begreep
Hannah dat ze serieus was. Samen

hebben ze op bed zitten huilen.
Even daarvoor had Bertine Müller

(43) een telefoontje gekregen van de
rector van het Kennemer, dat haar
dochter naast haar favoriete school
had gegrepen. Halverwege maart
kregen 33 andere kinderen uit groep
8 – met havo- of vwo-advies – in
Haarlem dezelfde boodschap te
 horen. Ook zij visten naast hun vijf
voorkeursscholen, die je kunt op -
geven als je naar de brugklas gaat.
Door middel van loting wordt een
leerling geplaatst.

Eerste teleurstelling
Bij vijf scholen worden uitgeloot, dat
overkomt kinderen in Den Haag en
Amsterdam al jaren. Ook in steden
als Utrecht en Breda moesten kinde-
ren de afgelopen weken leren om-
gaan met misschien wel de eerste te-
leurstelling in hun leven: ze komen
niet terecht op hun favoriete school.

Haarlem is een populaire stad, zegt
Bertine in de keuken van haar
 woning, naast haar zit Hannah. 
“Dan krijg je de problemen die
 Amsterdam heeft, waar kinderen
worden uitgeloot. Het was keihard.
In één keer stapt je dochter de
 volwassen wereld in.”

“Normaal gaat het om vijf uit -
gelote kinderen. Soms tien”, vertelt
Truus Vaes, woordvoerder van de

schoolbesturen van het voortgezet
onderwijs in de regio Zuid-Kenne-
merland. “Het getal van nu is heel
hoog.” Ze benadrukt dat 99 procent
van de leerlingen wel is geplaatst op
een school uit hun top vijf.

Vaes geeft als oorzaak dat het
aantal leerlingen is toegenomen en
dat een aantal scholen in populari-
teit erboven uitsteekt . Er is voldoen-
de plek in de regio voor leerlingen
met havo- of vwo-advies, zegt ze.

Het is moeilijk vooraf te peilen
wat hun voorkeursscholen zijn,
geeft Vaes aan. Of, zoals de rector
van het Kennemer Lyceum, Peter de
Zoete, zegt: “Het kan aan de kluisjes
liggen dat kinderen allemaal kiezen
voor een bepaalde school.”

De scholen die Hannah op haar
lijst had, daar huppelde ze van blijd-
schap rond, zegt haar moeder. Vol
verwachting maakte Bertine een
 foto van Hannah bij een bezoek aan
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‘Niemand heeft gezegd dat 
ik uitgeloot kon worden’ 
reportage • Net als in andere
steden zien nu ook kinderen
in Haarlem hoe moeilijk het
is om op hun favoriete
middelbare school te
komen. 34 leerlingen
kwamen buiten hun top-5
terecht. ‘Het was keihard.’

Hannah Brinkman
met haar moeder
Bertine Müller.
FOTO PATRICK POST

‘Als ze had geweten dat
ze ernaast kon grijpen,
dan was het verdriet
minder groot geweest’

Ze kan naar een school
in Driehuis, in IJmuiden
of naar het Coornhert
Lyceum in Haarlem

‘Het kan aan de 
kluisjes liggen dat
kinderen allemaal
kiezen voor een
bepaalde school’

het Kennemer, op vijf minuten
 fietsen van huis. “Dit wordt de
 toekomst”, dachten beiden.

Juist die niet uitgekomen ver-
wachtingen deden Hannah, havo-
 advies op zak, en Bertine het meeste
pijn. “Het is oneerlijk”, zegt Bertine.
“Je moet een top vijf opgeven en dan
verwacht je dat je daarbinnen wordt
geplaatst. Niemand zei dat je erbui-
ten kunt vallen. Als iemand had
 gezegd: hou er rekening mee dat je
naast je top vijf kunt grijpen, dan
was het verdriet minder groot
 geweest.”

Twee dagen na het bericht van de
uitloting moesten Bertine en Han-
nah bellen naar een telefoonnum-
mer waarop ze te horen kregen op
welke scholen Hannah nog terecht-
kon. Eén in Driehuis, in IJmuiden of
het Coornhert Lyceum in Haarlem.

Herhaling voorkomen
Het is de laatste school geworden, op
vijftien tot twintig minuten fietsen
en zonder Hannahs vriendinnen. 
“Ik moet nu helemaal alleen naar
het Coornhert.” Soms is ze er nog
verdrietig om, maar ze beseft ook
dat ze er het beste van moet maken.
“Het is geen oorlog en ze kan
gewoon naar school”, relativeert
Bertine.

Bertine hoopt een herhaling te
voorkomen voor haar achtjarige
zoon Samuel, die boven speelt. Ze
stelt voor om per jaar een extra klas
te maken voor uitgelote kinderen.
Of: geef aan de uitgelote kinderen 
de verhuisplekken die zijn bestemd
voor de kinderen die in Haarlem
 komen wonen.

Voor deze week staat een af-
spraak met de klachtencommissie 
in de agenda. “We willen dat deze 
34 kinderen in hun top vijf komen.
Dat als er een plek vrijkomt, een van
hen kan instromen.”

procent van de kinderen in
Haarlem is wel geplaatst op
een school uit hun top vijf99


