
 
Profiel leerlingen Voortgezet onderwijs 
 
VMBO 

- leerlingen vmbo  hebben minder hoog opgeleide ouders dan leerlingen havo en vwo 

- leerlingen hebben toegang tot minder netwerken dan leerlingen havo/vwo 

- behoefte aan instructie middels het verkrijgen van een stap-voor-stap instructie 
richting een vastgelegd einddoel 

- voorkeur voor beeldinformatie 

- moeite met lezen 

- moeite met het selecteren van de belangrijkste zaken uit grote hoeveelheden 
informatie 

- familie en vrienden zin voor vmbo’ers het belangrijkst in het leven, sterker dan voor 
leerlingen van havo en vwo 

- leerlingen vmbo zijn iets minder online dan leerlingen havo/vwo 

- leerlingen vmbo zijn minder maatschappelijk betrokken dan leerlingen havo/vwo 

- leerlingen vmbo worden praktisch opgeleid; het zijn echte doeners 

- hebben over het algemeen een korte spanningsboog 

- zijn vatbaar voor voorbeelden uit het dagelijks leven 

 

Profiel leerlingen Havo/VWO (incl. Gymnasium) 

- leerlingen havo en vwo hebben hoger opgeleide ouders dan vmbo’ers en mbo’ers 

- hebben toegang tot meer netwerken dan vmbo’ers en mbo’ers 

- twee derde van de havo/vwo-leerlingen probeert liever iets uit dan dat ze een 
instructie moeten lezen 

- behoefte aan afwisseling in de lessen 

- kritische houding 

- op zoek naar zelfstandigheid 

- willen zelf bepalen hoe ze moeten leren 

- voorkeur voor beeldinformatie 

- geen moeite met lezen 

- weinig moeite met het selecteren van de belangrijkste zaken uit grote hoeveelheden 
informatie 

- familie en vrienden zijn voor leerlingen van havo en vwo het belangrijkst in het leven, 
maar toch minder sterk dan bij leerlingen vmbo 

- leerlingen havo en vwo zijn iets meer online dan leerlingen vmbo 

- leerlingen havo en vwo zijn maatschappelijk betrokken, meer dan leerlingen vmbo 

- over het algemeen kun je stellen dat havo leerlingen meer doeners zijn en vwo 
leerlingen meer denkers. vwo leerlingen hebben over het algemeen een kritische en 
onderzoekende houding terwijl havo leerlingen graag dingen willen uitproberen en 
ervaren 

- binnen het vwo is er nog de splitsing tussen atheneum en gymnasium: het gymnasium 

onderscheidt zich van het atheneum door de klassieke talen Grieks en Latijn. 
Gymnasiasten worden het hoogst opgeleid van alle middelbare scholieren 

 


