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De laatste stapelscholen van Nederland  

Leerlingen met diploma vmbo-gt gaan bijna niet meer door naar havo-4. 
De Top-25 van scholen voor stapelaars.  

Jarenlang heeft de overheid het zogeheten ‘stapelen’ in het voortgezet onderwijs 
ontmoedigd. Het percentage leerlingen die met een diploma vmbo-gt of mavo naar de 
vierde klas havo doorstromen, slinkt snel, van 18,5 procent in 2010 tot 13 procent in 
2013. Terwijl het ooit om één op de drie mavisten ging. Nu sterft de vmbo’er die naar 
de havo gaat uit. 

Voor ouders en hun kinderen in groep 8 die dit jaar een middelbare school kiezen, 
heeft Elsevier daarom nuttige informatie verzameld: een top-25 van scholen waar 
stapelen wél tot de prioriteiten hoort. 

Bij de eerste vijf van de ‘Top-25 stapelscholen’ staan vier Vrije Scholen, met onderwijs 
op antroposofische grondslag. Daarbij staat ‘persoonlijkheidsvorming’ van de leerling 
centraal, zoals de Vereniging van vrijescholen stelt ‘zowel in cognitiviteit, 
inventiviteit, originaliteit en creativiteit’. De scholen houden in sterke mate rekening 
met de individuele ontplooiing van de leerling, en stemmen tempo en diplomering 
daarop af. 

 
  

Maar er staan ook scholen met een minder prominente levensbeschouwing in de Top-
25. Zoals nummer 25, de Gooise Scholen Federatie (GSF) met acht scholen en 
verscheidene mavo-afdelingen plus categorale mavo De Fontein in Bussum. De GSF 
voert een bewust beleid om mavo-leerlingen een kans te geven te klimmen. Ze krijgen 
bijvoorbeeld extra algebra en lessen actieve taalvaardigheid om straks aansluiting te 
vinden bij hun klasgenoten in hav0-4. 



 
  

Het merendeel van de scholen met een afdeling vmbo-gt komt lang niet aan de 26 
procent doorstromers van de GSF. Voor ouders die twijfelen tussen mavo of havo – 
afhankelijk van het advies –, is het dus een goede vraag voor de voorlichtingsavond: 
doet u hier wel aan stapelen? 
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