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Vraag 

Wat is het effect van het laten afstromen van vo-leerlingen voor hun verdere 
schoolprestaties en motivatie? 

 
Kort antwoord 

Afstromen van leerlingen in het voortgezet onderwijs is een belangrijke voorspeller voor 
lagere schoolprestaties. Hoe eerder de leerling afstroomt, hoe groter deze samenhang is.  
Hoewel er geen onderzoek is gevonden met directe metingen van motivatie bij leerlingen 
die afstromen, kunnen we aannemen dat competentiegevoel van leerlingen die afstromen 
nog voor het daadwerkelijke afstromen afneemt. Wanneer de leerling daadwerkelijk is 
afgestroomd blijkt dat dit competentiegevoel tijdelijk toeneemt. 

 
Toelichting antwoord 

Onderzoek naar de effecten van afstromen in het voortgezet onderwijs is zeer beperkt 
beschikbaar. Een alternatief voor afstromen, namelijk zittenblijven, is vaker onderzocht. 
Uit veel onderzoek blijkt dat zittenblijven veelal negatieve effecten heeft voor de leerling. 
Zittenblijven lijkt niet te zorgen voor verbeterde leerprestaties, zeker niet op de langere 
termijn (Goos e.a., 2013). Verder lijkt zittenblijven ook voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen ongunstig. Vooral op korte termijn blijkt het academisch 
zelfbeeld, de interesse en de leermotivatie van leerlingen te verlagen. Op langere termijn 
vervagen deze effecten (Kretschmann e.a., 2019). Met het oog op de enigszins negatieve 
effecten van zittenblijven lijkt het verstandig om de effecten van alternatieven te 
onderzoeken. Eén daarvan is het afstromen naar een lager niveau (Van Vuuren & Van 
der Wiel, 2015). Hieronder bespreken we de inzichten uit het beperkt beschikbare 
onderzoek hierover. 

 



 
 
 

 
 

 

Prestaties en schoolloopbaan 

Onderzoek laat zien dat de cijfers op gestandaardiseerde toetsen voor Nederlands en 
wiskunde van leerlingen in het eerste jaar na het afstromen naar een lager niveau dalen. 
Hierbij vonden Wouters e.a. (2012) dat hoe eerder een leerling afstroomt in het 
voortgezet onderwijs, hoe sterker de negatieve samenhang met de schoolprestaties te 
zien zijn. Ook op langere termijn heeft het afstromen een negatieve samenhang met 
schoolse prestaties, aangezien er in lagere niveaus over het algemeen ook lesstof van 
een inhoudelijk lager niveau worden aangeboden (Van Houtte & Stevens, 2009).  

 

Academisch zelfbeeld en motivatie 

Directe metingen van motivatie van afstromende leerlingen zijn niet gevonden in de 
wetenschappelijke literatuur. Wel zijn er gerelateerde resultaten gevonden. In het eerder 
genoemde onderzoek van Kretschmann e.a. (2019) naar de effecten van zittenblijven 
blijkt dat leerlingen al voor het einde van het schooljaar, en dus vóór het daadwerkelijk 
blijven zitten, een negatiever zelfbeeld ervaren en het gevoel krijgen persoonlijk te falen. 
Hoewel deze effecten tijdelijk zijn en binnen twee jaren weer weggetrokken zijn, hebben 
leerlingen die zittenblijven geen beter zelfbeeld dan (op andere kenmerken enigszins 
vergelijkbare) leerlingen die over zijn gegaan naar een volgend schooljaar. Aangezien de 
situatie van leerlingen voordat ze ofwel blijven zitten of afstromen enigszins vergelijkbaar 
is, is het aannemelijk dat het zelfbeeld van leerlingen daalt vlak voor het moment dat ze 
daadwerkelijk afstromen. Ook hier zullen de leerlingen zich namelijk al voor het 
daadwerkelijk afstromen realiseren dat zij één van de weinige leerlingen van hun leerjaar 
zijn die zullen afstromen, wat kan zorgen voor een gevoel van persoonlijk falen. 

Volgens de Self-Determination Theory (SDT) van Deci en Ryan (2000) wordt de motivatie 
om te leren voornamelijk bepaald door het gevoel van autonomie, het gevoel van 
betrokkenheid en het gevoel van competentie1. Dit laatste hangt nauw samen met het 
academisch zelfconcept; het beeld van leerlingen over hun eigen academische kunnen. 
Wouters e.a. (2012) onderzochten het gevoel van competentie (door hen ‘academisch 
zelfconcept’ genoemd) van afstromers in het Vlaamse onderwijssysteem. Leerlingen die 
afstroomden naar een lager niveau ervaren na afstroom eerst een verhoging van hun 
competentiegevoel. Dat verklaren Wouters e.a. (2012) door middel van het “Big-fish-
little-pond effect”: afstromers gaan van een situatie waarin ze tussen leerlingen zitten 
met vrijwel allemaal een hoger niveau dan zijzelf naar een situatie waarin zij (relatief 
gezien binnen de groep) behoren tot de leerlingen met een verhoudingsgewijs hoger 
niveau. Omdat leerlingen zich onderling vergelijken met klasgenoten neemt het 
competentiegevoel na afstromen daarom toe. Verder bleek de toename in 
competentiegevoel groter naarmate leerlingen later in het voortgezet onderwijs 

                                                           
1 Motivatie om te leren betekent niet automatisch dat motivatie een effect heeft op leren. Aanhangers van de 
zelfdeterminatietheorie stellen dat de door lerenden ervaren betrokkenheid, autonomie en competentie 
bijdragen aan hun motivatie en dat die motivatie vervolgens bijdraagt aan leren. Kirschner (2019) stelt op basis 
van eerder onderzoek dat motivatie geen garantie is voor leren. Motivatie helpt weliswaar om te beginnen met 
leren, maar positieve leerervaringen zijn cruciaal om gemotiveerd te blijven, geloof in eigen kunnen te 
ontwikkelen, en om te blijven leren.  



 
 
 

 
 

afstroomden. Voor zowel leerlingen die afgestroomd zijn als leerlingen die niet 
afgestroomd zijn nam het competentiegevoel in gelijke mate af gedurende de jaren. 

 

Verdere (arbeids)loopbaan 

Knipprath (2013) deed onderzoek naar de langetermijneffecten van het afstromen. 
Hieruit bleek dat het afstromen de kans verhoogt om laagopgeleid uit te stromen 
vergeleken met leerlingen die doorstromen. Dit houdt dus in dat veel leerlingen die 
afstromen niet op een later moment teruggaan naar het niveau vanwaar ze zijn 
afgestroomd. Daarentegen slagen afstromers er wel beter in om een inhoudelijk 
aansluitend beroep te vinden dan anderen. Daarnaast verdienen afstromers minder dan 
niet-afstromers in hun eerste baan. Wel vinden zowel zittenblijvers als afstromers even 
snel een eerste baan als leerlingen die normaal bevorderd zijn naar een volgend 
schooljaar en doorstromers naar vervolgonderwijs. 

 

 
Geraadpleegde bronnen  

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs and 
the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 319-338. 
 

Goos, M., Belfi, B., De Fraine, B., Van Damme, J.,  Onghena, P., & Petry., K. (2013). 
Effecten van zittenblijven in het basis- en secundair onderwijs in kaart gebracht: Een 
systematische literatuurstudie. Pedagogische Studiën, 90(5), 17-30.  

Kirschner, P., Claessens, L., & Raaijmakers, S. (2018). Op de schouders van reuzen. 
Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. Meppel: Ten 
Brink.  

Knipprath, H. (2013). Langetermijneffecten van zittenblijven en afstromen op 
opleidingsniveau, participatie in levenslang leren en de beroepscarrière. Pedagogische 
Studiën, 90(5), 74-88. 

Kretschmann, J., Vock, M., Lüdtke, O., Jansen, M., & Gronostaj, A. (2019). Effects of 
grade retention on students’ motivation: A longitudinal study over 3 years of secondary 
school. Journal of Educational Psychology, 111(8), 1432–1446.  
 

Van Houtte, M., & Stevens, P. A. J. (2009). Study involvement of academic and 
vocational students: Does between-school tracking sharpen the difference? American 
Educational Research Journal, 46, 943–973.  
 

Van Vuuren, D., & Van der Wiel, K. (2015). Zittenblijven in het primair en voortgezet 
onderwijs: Een inventarisatie van de voor- en nadelen. (CPB Policy Brief). Den Haag: 
Centraal Planbureau. 

Wouters, S., De Fraine, B., Colpin, H., Van Damme, J., & Verschueren, K. (2012). The 
effect of track changes on the development of academic self-concept in high school: A 

https://users.ugent.be/%7Ewbeyers/scripties2011/artikels/Deci&Ryan_2000.pdf
https://users.ugent.be/%7Ewbeyers/scripties2011/artikels/Deci&Ryan_2000.pdf
http://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=617316
http://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=617316
https://newsroom.didactiefonline.nl/uploads/BOEKEN/20190107%20Op%20de%20schouders%20van%20reuzen%20Definitief%20download.pdf
https://newsroom.didactiefonline.nl/uploads/BOEKEN/20190107%20Op%20de%20schouders%20van%20reuzen%20Definitief%20download.pdf
http://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=617264
http://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=617264
https://doi.org/10.1037/edu0000353
https://doi.org/10.1037/edu0000353
https://doi.org/10.1037/edu0000353
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/0002831209348789
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/0002831209348789
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-policy-brief-2015-01-zittenblijven-het-primair-en-voortgezet-onderwijs.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-policy-brief-2015-01-zittenblijven-het-primair-en-voortgezet-onderwijs.pdf
https://doi.org/10.1037/a0027732
https://doi.org/10.1037/a0027732


 
 
 

 
 

dynamic test of the big-fish–little-pond effect. Journal of Educational Psychology, 104(3), 
793–805.  
 

Onderwijssector 

Voortgezet onderwijs 

  
Trefwoorden 

Motivatie, schoolprestaties, afstromen, schoolloopbaan  

 

https://doi.org/10.1037/a0027732

