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Vroege leerlingen hebben meer kans om in de lagere onderwijsniveaus te
komen. In landen met vroege selectie, zoals Nederland, is die kans groter
dan in landen die Iaat selecteren. Deel 3 van een vierdelige serie over
internationale onderwijssystemen.

ijna elk land laat kinderen pas toe in de eerste
klas van de basisschool als ze een bepaalde
leeftijd hebben. En omdat het schooljaar maar
eens in het jaar begint, mogen leerlingen die geboren
zijn voor een bepaalde datum (zoals 1 oktober in
Nederland) vaak wel stazten (de zogenoemde vroege
leerlingen), terwijl de kinderen van na die datum
pas het jaar daarop naar school kunnen. Het verschil
binnen een klas tussen de oudste en de jongste
leerling kan zo oplopen tot elf maanden.
Minder intelligent
Al langer is bekend dat vroege leerlingen minder
goed op school presteren dan late leerlingen. Dit
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verschil wordt het relatieve leeftijdseffect genoen
Dat komt niet omdat vroege leerlingen minder
intelligent zijn, ze zijn alleen jonger. Het kan dai
vroege leerlingen bij hun stazt op school nog mi.
toe zijn aan het leren lezen en schrijven en nog r
willen spelen.
Als leerlingen ouder worden, wordt het relatieve
leeftijdseffect kleiner. Uit veel srudies blijkt dat
vroege leerlingen op latere leeftijd (ongeveer na
jaar) niet noodzakelijk slechter presteren dan de
klasgenoten.
Maar in landen met vroege selectie, zoals
Nederland, zijn ze dan meestal al geselecteerd vc
vervolgonderwijs. Uit studies naar het relatieve

Telest Roxanne Korthals

Jongste bediende
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Hoe doen vroege en late leerlingen het op de arbeidsmarkt? Om dat te onderzoeken
maakten we gebruik van data van het Programme for the International Assessment of
Adult Competencies(PIAAC) voor mannen tussen de 25 en SO jaar oud. Vroege leertingen in landen met vroege selectie hebben meer kans op een hoger loon. Omgekeer~
hebben late leerlingen in landen met vroege selectie een 2%lagere kans om een bovei
gemiddeld loon te verdienen vergeleken met late leerlingen in landen met late selectie
De reden voor dit verschil is, denken wíj, dat als vroege leerlingen in landen met vroe
selectie van school komen, en ze de beste leerlingen van hun onderwijsniveau blijken
te zijn, ze de beste papieren hebben op de arbeidsmarkt. Ze krijgen op hun niveau de
best betaalde banen waardoor hun loon hoger ligt dan in landen met late selectie. Da<
hebben late leerlingen vaker een bovengemiddeld loon: ze hebben hierop 1 %meer
kans./ RK
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leeftijdseffect blijkt dat vroege leerlingen vaker
naar lagere onderwijsniveaus gaan, in Nederland
bijvoorbeeld naar het vmbo. Ze worden op het
moment van selectie vaker als minder intelligent
gezien, waarbij geen rekening wordt gehouden met
het relatieve leeftijdseffect.
Foute plaatsing
Maakt het dan uit ofje vroeger of later selecteert
voor vervolgonderwijs? Dat onderzochten we op
basis van PISA-data in twintig westerse landen
die vroeg (voor 13 jaar) oflaat(op of na 13 jaar)
selecteren: van tienjazige leeftijd in Duitsland en
Oostenrijk tot 15-jarige leeftijd in Frankrijk en vijf
andere landen.
Het maakt uit, moeten we concluderen. Jonge
leerlingen hebben in landen met late selectie 10%
minder kans dan late leerlingen om naar een hoger
onderwijsniveau te gaan; in landen met vroege
selectie is dat maar liefst 30% minder kans. Wie
later selecteert, plaatst minder vroege leerlingen
fout.

Dat vroege leerlingen in landen met vroege selectie
vaker in de lagere onderwijsniveaus terecht komen,
lijkt op het eerste gezicht slecht te zijn voor hun
ontwikkeling en andere (lange termijn) uitkomsten.
Maar dat hoeft niet per se het geval te zijn. In
landen met late selectie is het waarschijnlijker dat
ieder kind in het juiste onderwijsniveau terecht
komt: in het hoge niveau zitten vooral slimme
leerlingen, terwijl in het lagere niveau leerlingen
zitten die wat meer hulp nodig hebben. Maar
vroege leerlingen die in landen met vroege selectie
onterecht laag geplaatst worden, blijken, weliswaar
in dat voor hen te lage niveau, wel vaak de beste van
de klas te zijn. En dat motiveert kennelijk, want het
prestatieverschil tussen vroege en late leerlingen in
landen die vroeg selecteren is kleiner dan in landen
met een late selectie.
Correctie
Hoe kunnen we deze ongelijkheid op
geboortemaand voorkomen of verkleinen? Een
manier is om leeftijdscorrectie toe te passen op
de toetsen en adviezen die gebruikt worden om
leerlingen in onderwijsniveaus in te delen. Een
andere suggestie zou zijn om (meer) mobiliteit
tussen onderwijsniveaus op latere leeftijd mogelijk
te maken. Dan is het mogelijk om vroege leerlingen
die foutief geplaatst zijn op een hoger niveau te
krijgen. ■
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