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Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap over het bezwaarschrift van een ouder, wiens dochter na het 
behalen van het havodiploma niet wordt toegelaten tot de vwo-opleiding op 
de eigen school (ingezonden 6 juli 2017). 

Vraag 1
Hoe beoordeelt u het feit dat een leerlinge van het Amsterdamse Berlage 
Lyceum, die het havodiploma heeft behaald met goede cijfers, niet mag 
doorstromen naar de vwo-opleiding op dezelfde school?1 

Vraag 2
Deelt u de mening dat deze gang van zaken in directe tegenspraak is met uw 
bewering in een recente brief aan de Tweede Kamer, waarin u stelt dat: 
«Leerlingen die de potentie hebben om te slagen op een hoger onderwijsni-
veau in het voortgezet onderwijs, hebben het recht die uitdaging aan te gaan. 
Dat geldt voor iedere overgang in het voortgezet onderwijs, zowel voor 
vmbo-havo als voor havo-vwo en het stapelen binnen het vmbo»?2 Zo nee, 
kunt u uw antwoord toelichten? Zo ja, bent u voornemens nog voor de 
zomervakantie de school hierop aan te spreken en te bepleiten, dat deze en 
leerlingen in een vergelijkbare situatie kunnen doorstromen naar de 
vwo-opleiding op de eigen school? 

Vraag 3
Kunt u aangeven hoeveel schoolbesturen in Nederland op dezelfde manier 
aanvullende eisen stellen aan leerlingen die na het behalen van een diploma 
willen «opstromen» of stapelen, waar het gaat over doorstroom binnen het 
vmbo, van vmbo naar havo en van havo naar het vwo? 
Om hoeveel leerlingen gaat het dan? Deelt u de mening dat deze handelwijze 
ongewenst is en dat daarmee de ambities en kansen van deze leerlingen 
(soms laatbloeiers) worden gesmoord? Zo ja, wilt u er naar streven deze 
barrières om te stapelen per direct uit de weg geruimd moeten worden? 

1 Bijlage onderhands meegezonden aan ministerie
2 Kamerstuk 30 079 nr. 69
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Vraag 4
Deelt u de mening dat het Berlage Lyceum zich moet houden aan hetgeen in 
de eigen schoolgids staat vermeld over het doorstromen naar het vwo van 
scholieren die een havodiploma hebben gehaald?3 Is het naar uw mening 
juridisch houdbaar als scholen gaandeweg het schooljaar aanvullende 
normen of eisen stellen met betrekking tot die doorstroom? Vindt u het 
stellen van aanvullende normen wenselijk? 

Vraag 5
Deelt u de mening dat uit onderzoek blijkt dat de resultaten van «stapelaars» 
niet onderdoen voor leerlingen die direct een havo- of vwo-diploma 
behalen?4 

Vraag 6
Bent u bereid en in staat deze vragen nog voor de zomervakanties van 
scholen te beantwoorden, zodat leerlingen die het betreft weten waar ze aan 
toe zijn?

3 In de schoolgids staat: «De havo is een vijfjarige opleiding en is een voorbereiding op het HBO 
(Hoger Beroepsonderwijs). Naast een vervolgopleiding aan het HBO kun je met een havodi-
ploma ook doorstromen naar het vwo.»

4 www.onderwijsincijfers.nl/actueel/nieuws/2015/05/20/stapelaars-presteren-goed
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