
 
 

 
Regionale bijeenkomst vwo 
‘Doorstroom vwo-wo’ 
 
 

Op woensdag 31 mei 2017 organiseert Platform vWo een regionale bijeenkomst die in 
het teken zal staan van doorstroom vwo-wo. De bijeenkomst vindt plaats op het Zaan-
lands Lyceum, Vincent van Goghweg 42, 1506 JD te Zaandam. Klik hier voor een routebe-
schrijving. 
 
In de inleiding zullen Theo Bakker (projectleider Student Analytics aan de VU) en een on-
derzoeker bij Onderwijs, Informatie en Statistiek Gemeente Amsterdam meer vertellen 
over hun onderzoek naar doorstroom en studiesucces. Daarbij zullen zij inzoomen op de 
Randstad & Flevoland.   
 
Tijdens de vwo-conferentie van november 2016 heeft Theo Bakker een aantal kritische 
succesfactoren genoemd die uit onderzoek naar studiesucces van VU-studenten naar 
voren zijn gekomen, zoals: 
 prestaties van leerlingen op de kernvakken; 
 bezoek open dagen & meeloopdagen; 
 academische vaardigheden (zoals het goed kunnen plannen en organiseren van het 

eigen leerproces en het doornemen van grote hoeveelheden informatie); 
 balans studie & nevenactiviteiten. 
Tijdens de rondetafelgesprekken van 31 mei gaan we met elkaar in gesprek over mogelij-
ke activiteiten die vo-scholen kunnen ondernemen om de doorstroom naar het wo zo 
goed mogelijk te laten verlopen.  
 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
13.30 – 13.45 uur  Inloop in de Rode Zaal met koffie/thee 
13.45 – 14.30 uur  Inleiding Theo Bakker & onderzoeker (Rode Zaal) 
14.30 – 14.45 uur  Pauze 
14.45 – 15.30 uur  Rondetafelgesprekken (in de aula) 
15.30 – 16.15 uur  Plenair (aula/Rode Zaal) 
16.15 – 16.45 uur  Drankje en netwerken 
 
 
De bijeenkomst is bedoeld voor leidinggevenden in het vwo, vwo-decanen en docenten. 
De kosten voor deze regionale bijeenkomst zijn € 50,- per persoon. U kunt zichzelf aan-
melden via deze link, waarna u per e-mail een factuur ontvangt. 
 
Bestuur Platform vWo  
 
 
 
Stichting Platform vWo 
Postadres: Secretaris Platform vWo; p/a Ichthus College; Postbus 227; 3900 AE Veenendaal 
www.platformvwo.nl  
KvK 58853529; Rek.nr.: NL 80 RABO 0181080931 

https://www.zaanlands.nl/contact/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLBYkIMp7743jMSIGDkzdWk8IOHyqjmEAFKtiKPUUb-JvbiA/viewform

