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Voorwoord
Voor u ligt mijn onderzoeksopdracht: Hoe maken scholieren hun studiekeuze? De behoefte
aan loopbaanbegeleiding.
Dit onderzoek is geschreven in het kader van mijn afstudeerjaar aan de opleiding Human
Resource Management en Psychologie aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Het onderzoek
is uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met het College in Weert.
Tijdens mijn afstudeerstage bij Het College heb ik meegewerkt bij het decanaat.
Hierbij heb ik de decanen ondersteuning geboden bij de dagelijkse werkzaamheden.
Daarnaast is in overleg met mijn stagebegeleidsters, het onderwerp voor dit onderzoek tot
stand gekomen.
Het doen van dit afstudeeronderzoek heeft mij nieuwe inzichten gebracht, op het gebied van
Loopbaan oriëntatie en –begeleiding (LOB). Mijn eigen visie op dit probleem is dat het voor
jongeren in deze leeftijdscategorie bijna onmogelijk is om zo’n belangrijke beslissing te
nemen. Ze zijn hier nog niet aan toe, het brein is hiervoor nog niet volledig ontwikkeld, dat
blijkt ook wel uit onderzoek omtrent het puberende brein.
Als onderzoeker vind ik LOB een zeer interessant thema, als ik kijk naar mijn eigen
ervaringen rondom studiekeuze en mijn loopbaan heb ik vaak ook keuzes gemaakt die
misschien niet de juiste waren maar mij uiteindelijk wel gebracht hebben waar ik nu ben. Ook
als de keuze al gemaakt is, kan er altijd nog twijfel zijn. Daarnaast denk ik dat er altijd druk is
vanuit de omgeving, ouders, familie en vrienden, maar ook door de school, politiek en ten
slotte de arbeidsmarkt. Daarom was ik als onderzoeker erg benieuwd wat er uit dit
onderzoek naar voren kwam.
Graag wil ik mijn begeleider vanuit Fontys, Rob Voorhoeve bedanken voor zijn feedback en
ondersteuning, daarnaast wil ik graag mijn beide stagebegeleidsters van het College, Sissy
Moolenaar en Danielle de Mooij bedanken voor het meedenken en ontwikkelen van dit
onderzoek, de diverse docenten van Het College, voor hun tijd en beschikbaarheid in de
lessen waar de enquêtes werden ingevuld en al hun betrokkenheid en inspirerende ideeën
om verder op onderzoek te gaan. Natuurlijk ook alle 5 en 6vwo scholieren die in dit
onderzoek diende als respondenten en mijn enquête hebben ingevuld. En als laatste mijn
vriend Louis en goede vriendin Thari, voor het ondersteunende werk omtrent het analyseren
van de resultaten.

Veel leesplezier,

Janna Houben
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Samenvatting
In dit onderzoek is er gekeken naar hoe scholieren op het College Weert studiekeuzes
maken. Om dit te onderzoeken is er gekeken in hoeverre de vijf loopbaancompetenties
(motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, werk exploratie, loopbaansturing en netwerken;
Kuijpers, 2005) aanwezig zijn bij studenten en in hoeverre zij zich begeleid voelen door het
decanaat van het College, aangezien het decanaat verantwoordelijk is voor voorlichting en
begeleiding te geven met betrekking tot studie- en loopbaankeuzes. De onderzoeksvraag is
onderzocht aan de hand van een kwantitatief vragenlijstonderzoek.
Uit de resultaten is gebleken dat bijna alle loopbaancompetenties in grote mate aanwezig
zijn, behalve loopbaansturing. Naast loopbaansturing werd ook begeleiding als relatief laag
ervaren. Ten slotte, bleek ook dat de leerlingen op een bewuste manier keuzes maken.
Leerlingen vertoonden voornamelijk de rationele beslissingsstijl Vigilance en in mindere mate
de overige vijf beslissingsstijlen. Hiermee werd dus gevonden dat de leerlingen van het
College, ondanks hun grote kennis rondom studiekeuzes en hun rationele beslissingsstijlen,
toch behoefte aan begeleiding rondom hun studiekeuze hebben.
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Inleiding
Een groeiend probleem in het hoger onderwijs is de uitval van studenten in het eerste jaar.
Uit recent onderzoek ("Actieplan tegen uitval hoger onderwijs", 2016) is gebleken dat, een
derde van de studenten tijdens het eerste jaar op hoger onderwijs uitvalt. Dit maakt dat de
politieke partijen, VVD, PvdA en CDA zich zorgen maken. Zij zijn niet de enige, ook het
Landelijk Aktie Komitee Scholieren, (LAKS), het Interstedelijk Studenten Overleg, (ISO) en
decanenvereniging (NVS-NVL) vinden dat het tijd is voor een plan. Zij vinden dat de
aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs beter kan. Daarom hebben
deze partijen samen een actieplan gepresenteerd: ’aanval op uitval’ een
studiekeuzechecklist. In dit plan zijn tien verbeterpunten opgesteld. Deze tien verbeterpunten
zijn verdeeld in vijf verbetervoorstellen voor het voortgezet onderwijs en vijf
verbetervoorstellen voor het hoger onderwijs.
De vijf verbetervoorstellen voor het voortgezet onderwijs zijn:
1. Alleen gekwalificeerde loopbaan-docenten voor de klas;
2. Landelijke eisen aan loopbaanbegeleiding;
3. Elk vak legt verband met een vervolgopleiding en latere loopbaan;
4. Middelbare scholen weten hoe hun alumni het doen;
5. Decanen en mentoren kennen het vervolgonderwijs.
Naast dit actieplan (zie Bijlage 1) blijkt uit meerdere bronnen dat er zorgen zijn. In een artikel
van Hoek Van Dijke (2015) van de Onderwijsbeurs is ook te lezen dat 1 op de 3 studenten de
verkeerde keuze maakt. Naast zorgen, brengt studie uitval ook veel kosten met zich mee.
Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde kosten van een hbo student 6.400 euro zijn bij
uitval en bij WO studenten 6.600 euro. Bij hoge uitval is het dus logisch dat de kosten ook
flink oplopen (Intostudies, 2013).
Om deze kosten te voorkomen, willen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander
Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vanaf 2018 de middelbare scholieren
betere loopbaanbegeleiding bieden en investeren hier fors in: ‘‘Ik vind het belangrijk dat
jongeren zich al vroeg in hun opleiding voorbereiden op de arbeidsmarkt. Zo kunnen zij
bewuste keuzes maken die bij hen passen", stelt Bussemaker. Het kabinet wil 30 miljoen
investeren om uitval en verkeerde studiekeuzes op mbo, hbo en universiteiten tegen te gaan
(Keultjens, 2016).
Samengevat houdt dit in dat er aan leerlingen op het voorgezet onderwijs genoeg begeleiding
en ondersteuning geboden moet worden als het gaat om het maken van een studiekeuze.
In het huidige onderzoek ligt de focus niet direct op de uitval van studenten, maar op het
voortraject van uitval. Om precies te zijn hoe scholieren in het voortgezet onderwijs tot een
studiekeuze komen. Studie uitval bij studenten wordt niet in het onderzoek meegenomen,
omdat er geen beschikbare cijfers en er onvoldoende documentatie van voorgaande jaren
bekend is. Hierdoor is het niet mogelijk direct onderzoek te doen naar studie uitval. Studie
uitval is dikwijls het gevolg van het maken van een verkeerde studiekeuze (Hoek Van Dijke,
2015). Door te kijken naar hoe deze beslissingen tot stand komen en waar deze keuzes
kunnen worden geoptimaliseerd, kan het gevolg van deze keuzes, studie uitval, wellicht ook
verminderd worden. Daarom richt het onderzoek zich op het voortraject van het maken van
een studiekeuze.
Om te onderzoeken wat ‘genoeg’ begeleiding inhoudt om te komen tot een geschikte
studiekeuze, is er gekeken naar verschillende theorieën over Loopbaan oriëntatie en –
begeleiding (LOB). Loopbaanoriëntatie gaat over alles wat de leerling helpt bij het maken van
een keuze voor hun toekomstige studie of loopbaan. Loopbaanbegeleiding gaat over de
mensen die hen hierbij helpen en met wie ze over hun loopbaan kunnen praten
(Ouders&Onderwijs, z.j.). Er zijn verschillende manieren om de mate van
loopbaanbegeleiding te onderzoeken. Als uitgangspunt van dit onderzoek is er gebruik
gemaakt van de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers (motievenreflectie,
kwaliteitenreflectie, werk exploratie, loopbaansturing, en netwerken; Kuijpers, 2005). Deze vijf
loopbaancompetenties moeten de leerlingen helpen bij het maken van een studiekeuze. In
het huidige onderzoek wordt er onderzocht of met behulp van deze vijf loopbaancompetenties
ook daadwerkelijk een keuze gemaakt wordt en of deze vijf loopbaancompetenties voldoende
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aanwezig zijn bij de leerlingen 5 en 6 vwo van het College Weert, de organisatie waar dit
onderzoek is uitgevoerd. Naast dat er naar de vijf loopbaancompetenties gekeken wordt, is er
ook gekeken naar de rol van het decanaat richting de leerlingen. Om precies te zijn; wat kan
het decanaat doen om de leerlingen te begeleiden rondom de studiekeuze. Zoals in de
hierboven genoemde verbetervoorstellen blijkt, is begeleiding rondom studiekeuze belangrijk
om tot een juiste keuze te komen. Wellicht dat niet per se de keuze zelf, maar de manier
waarop keuzes (door scholieren) worden gemaakt een rol speelt in het grote
uitvalpercentage. Daarom wordt ten slotte ook onderzocht hoe scholieren beslissingen
nemen1.
Er zal in dit onderzoek dus op twee manieren naar de studiekeuze van scholieren worden
gekeken: enerzijds wordt er gekeken naar wat er vanuit de begeleiding op school kan worden
gedaan om de studiekeuze te optimaliseren, anderzijds wordt er gekeken naar hoe scholieren
zelf tot beslissingen komen. Het doel is om met deze informatie inzicht te krijgen in hoe studie
uitval in het hoger onderwijs kan worden verminderd. Nu het probleem van de organisatie in
kaart gebracht is, volgt er een nadere omschrijving van de organisatie en het decanaat, de
afdeling waar dit onderzoek is uitgevoerd.
De organisatie
Het College in Weert is een voortgezet onderwijsinstelling. Op deze vestiging kunnen
leerlingen het 6-jarige reguliere vwo-onderwijs volgen, zowel de richting atheneum als
gymnasium. Het College valt onder de stichting LVO-Weert Limburgs Voortgezet Onderwijs
(LVO). Het LVO-Weert verbindt de volgende scholen:
 Het College Weert
 Philips van Horne
 Het kwadrant
 BRAVO! College Cranendonck
De scholen werken samen om het gemeenschappelijk onderwijsaanbod en de kwaliteit van
het onderwijs in de toekomst te garanderen.
LVO-Weert wil samen met ouders en leerlingen bouwen aan:
 Talentontwikkeling, waarbij de persoonlijke ontwikkeling centraal staat.
 Kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs.
 Breed onderwijsaanbod, waaronder Tweetaling Onderwijs, kunst & Cultuur,
Technasium en Sportklassen.
 Samenwerking met het primair onderwijs, vervolgonderwijs en bedrijfsleven.
Er is één centrale directie en één servicepunt. Daarnaast hebben alle vier de scholen een
eigen locatiedirecteur, die ondersteund wordt door een sectordirecteur. (LVO-Weert, z.j.)
Het huidige afstudeeronderzoek richt zich op Het College Weert, ook wel Het College
genoemd. Het College bestaat uit +/-1400 leerlingen. De leerjaren 5 en 6 vwo zullen in dit
onderzoek als doelgroep dienen. Het gaat in totaal om 328 leerlingen. Deze leerlingen
worden als doelgroep gezien, omdat zij bezig zijn met oriënteren en het daadwerkelijk kiezen
van een vervolgstudie. De doelgroep zal verder worden toegelicht in het hoofdstuk
methodische verantwoording pagina (20).
Decanaat
Het decanaat op Het College bestaat uit twee, tweedelijns decanen. Een decaan of
studieadviseur, is iemand die in het voortgezet onderwijs voorlichting geeft over studie- en
beroepskeuzes. In veel gevallen geeft de decaan daarnaast ook nog les in een schoolvak. Er
zijn echter ook decanen die dit niet doen, zij zijn volledig in functie benoemd, dit houdt in dat
hun enige functie die van decaan is.

1

In dit onderzoek wordt er geen onderscheid gemaakt tussen keuzes maken en beslissingen nemen. De meest
gebruikte vakterm is immers studiekeuze en niet studiebeslissing. Beslissing en keuze worden dan ook beiden
synoniem gebruikt.
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De decanen hebben verschillende werkzaamheden, hieronder vindt u een aantal van deze
werkzaamheden:
 Verschaffen van informatie en advies over studie- en beroepsmogelijkheden,
onderwijssoorten, profielen en vakkenpakketten aan individuele leerlingen en
groepen.
 Onderhouden van contacten met relevante instanties en instellingen op het gebied
van LOB en OSB (oriëntatie op studie en beroep)
 Informeren en adviseren van leerlingen en docenten omtrent instroom binnen de
school (bijvoorbeeld wanneer een leerlingen wil overstappen naar een ander niveau)
 Opstellen, afnemen en bespreken van beroepskeuze- en interessetests bij leerlingen.
 Deelnemen aan het overleg met collega decanen en bijeenkomsten in het kader van
deskundigheidsbevordering. ("Decaan, Wat is een decaan?", z.j.)
Bij Het College gaat het om twee, tweedelijnsdecanen Mevrouw de Mooij en mevrouw
Moolenaar. Naast de functie van decaan verzorgen zij ieder nog vaklessen op Het College.
Tweedelijns decaan geeft aan dat zij niet rechtstreeks in verbinding staan met de scholieren,
zoals een docent of mentor dit vaak wel heeft. Tweedelijns decaan bieden ondersteuning aan
de docenten. Mochten er leerlingen zijn die ergens vastlopen, kunnen ze dit bespreken met
een docent/mentor. Soms kan het zo zijn dat deze docent/mentor hen niet verder kan helpen,
dan zal hij/zij de leerling doorverwijzen naar het decanaat. De decanen op Het College
hebben een decanendag per week, iedere donderdag zijn zij vrij geroosterd. Scholieren
kunnen hen op deze inloopdag benaderen.
Doelstelling
Zoals eerder gezegd ligt de focus van dit onderzoek op de begeleiding vanuit het decanaat.
Uitval van studenten in het eerste jaar van het vervolgonderwijs is het probleem dat leeft
binnen de organisatie. De uitval van studenten, maakt dat Het College, en de decanen zich
afvragen wat zij kunnen bijdragen om deze uitval zoveel mogelijk te beperken. Op het
College is het probleem voor de gehele organisatie zichtbaar: Als er veel leerlingen van hun
school uitvallen of veranderen van opleiding in het eerste jaar van de vervolgstudie op HBO
of WO-niveau, kan dit de school in slecht daglicht zetten. Het decanaat draagt hiervoor de
verantwoordelijkheid en heeft er baat bij om de situatie te overzien, zodat zij maatregelen
kunnen nemen. Het probleem dat bij de organisatie speelt is dus: Uitval bij studenten in het
eerste jaar van een vervolgopleiding tegengaan met behulp van de loopbaancompetenties
van LOB. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook, dat het decanaat meer inzicht krijgt in
de huidige stand van zaken rondom het studiekeuzeproces, om vervolgens eventuele
verbeterpunten toe te passen.
Deze doelstelling zal worden onderzocht aan de hand van de volgende onderzoeksvraag:
 Uit welke onderwerpen bestaat Loopbaanoriëntatie- en begeleiding om studie uitval
in het hoger onderwijs te voorkomen, en hoe beoordelen de huidige vwo-leerlingen
van Het College de relevantie van deze onderwerpen, bij het maken van een
studiekeuze?
Om deze vraag te onderzoeken, wordt deze verdeeld in drie deelvragen die bestaan uit;
 Hoe beoordelen leerlingen de vijf loopbaancompetenties
(Motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, studie exploratie, loopbaansturing, en
netwerken) bij het College?
 Hoe beoordelen de leerlingen de begeleiding bij het College?
 Hoe ziet het beslissingsproces van scholieren eruit?
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Leeswijzer
Om het voor u als lezer zo overzichtelijk mogelijk te maken is het onderzoek onderverdeeld in
verschillende hoofdstukken. In het eerste gedeelte van het onderzoek vindt u de inleiding
waarin de aanleiding tot dit onderzoek beschreven staat, verder wordt hierin de organisatie
waar het onderzoek gehouden is en de betreffende afdeling, het decanaat beschreven.
Daarnaast wordt hier de onderzoeksvraag en de drie bijpassende deelvragen benoemd.
Het eerste hoofdstuk, hoofdstuk 1 theoretisch kader, geeft een beschrijving van de
onderzochte literatuur die gebruikt is rondom dit onderzoek. Deze gebruikte theorie is
vervolgens omgezet in een conceptueel model dat schematisch terug te vinden is in
hoofdstuk 2.
Na het bespreken van de gebruikte theorie en het schematisch weergeven van deze theorie
in het conceptueel model, richt het onderzoek zich op de daadwerkelijke uitvoering van het
onderzoek, hierbij is gebruikt gemaakt van kwantitatief onderzoek door middel van het
inzetten van enquêtes, de keuze voor enquêtes wordt verder toegelicht in het hoofdstuk
methodische verantwoording. Daarnaast is in de methodische verantwoording ook te lezen
wie de doelgroep van het onderzoek betreft, welke meetinstrumenten er gebruikt worden en
hoe de procedure plaats vindt.
De uiteindelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden in hoofdstuk 4 Resultaten. Hierin
wordt een uitvoerig analyse gegeven om de gevonden resultaten te onderbouwen.
In het hoofdstuk de conclusie zijn de antwoorden op de hoofd en deelvragen van dit
onderzoek te vinden, dit geeft een kort overzicht van het uiteindelijke advies richting de
organisatie. Als laatste vindt u de discussie waarin het rapport ter discussie gesteld is dit
gebeurd aan de hand van start vooronderzoek, betrouwbaarheid gebruikte methode, proces
enquêteren en als laatste is er gekeken naar alternatieven invalshoeken.
Afsluitend aan dit document zijn de literatuurlijst en verschillende bijlages toegevoegd.
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Hoofdstuk 1 Theoretisch kader
In hoofdstuk 1 wordt het theoretisch kader behandeld. Dit theoretisch kader betreft een
beschrijving van de relevante literatuur met betrekking tot het onderzoek. Om de deelvragen
en hiermee ook de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om inzicht te krijgen
in de begeleiding van leerlingen, ook wel aan te duiden met de term LOB. Daarnaast wordt er
gekeken naar het keuzeproces van leerlingen.
1.1 LOB
LOB staat voor Loopbaan oriëntatie en –begeleiding.
 Loopbaanoriëntatie gaat over alles wat de leerling helpt bij het maken van een keuze
voor hun toekomstige studie of loopbaan.
 Loopbaanbegeleiding gaat over de mensen die hen hierbij helpen en met wie ze over
hun loopbaan kunnen praten. (Ouders&Onderwijs, z.j.)
Met LOB is het uiteindelijke doel dat de leerlingen zichzelf leren kennen aan de hand van
loopbaancompetenties. Om te ontdekken wie ze zijn, waar hun talenten en motivatie liggen.
Dit alles ondersteunt hen bij het oriënteren op een toekomstig beroep en werkveld en het
biedt handvaten om stappen te zetten voor een passende studie- en beroepskeuze. De
jongeren gaan aan de slag met vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik worden?’ en ‘Wat vind ik
belangrijk?’. Docenten en ouders hebben hierbij een belangrijke rol door hen te stimuleren en
hen te laten nadenken over hun ervaringen en hen hiermee te helpen bewuste en
gemotiveerde keuzes te maken om zelf richting te kunnen geven aan hun toekomst. Zo is te
lezen in de brief van de minister van OCW (Bussemaker & Dekker, 2016).
Daarnaast krijgen de leerlingen zicht op loopbaanontwikkeling door gebruik te maken van een
loopbaandossier. In een loopbaandossier beschrijft de leerling wat hij of zij heeft gedaan om
de eigen loopbaancompetenties te achterhalen. Door de scholieren zo vroeg en zo optimaal
mogelijk deze vaardigheden te laten ontwikkelen, worden de scholieren voorbereid op de
vervolgonderwijs en arbeidsmarkt (Ouders&Onderwijs, z.j.).
Het belang van LOB werd benadrukt in onderzoek van het LAKS uitgevoerd in december
2012 (Schut, Kuijpers & Lame, 2013). Dit onderzoek bestond uit een literatuurstudie,
interviews met decanen, twee online enquêtes onder scholieren en een forumdiscussie met
scholieren. Met dit onderzoek werd onderzocht wat de impact, belang, gebruik en waardering
van LOB bij scholieren is. Hieruit bleek dat scholieren behoefte aan LOB hebben. Dit begint al
in het eerste leerjaar en neemt toe in de laatste leerjaren. Vooral het opdoen van ervaringen,
zoals stages en meeloopdagen bleek belangrijk voor scholieren te zijn. Ook in het actieplan
dat eerder in de inleiding van dit onderzoek werd genoemd (pagina 6), is te lezen dat er veel
waarde gehecht wordt aan gekwalificeerde loopbaandocenten voor de klas ("Actieplan tegen
uitval hoger onderwijs", 2016). Dit is van belang, omdat hierdoor de leerlingen optimaal
begeleid kunnen worden in hun persoonlijke groei in de eigen loopbaan. Hiermee wordt dus
het nut en het belang van LOB bij scholieren onderstreept. Scholieren willen zich graag
oriënteren op hun studiekeuze, het liefst met praktijkervaringen en zijn dus actief bezig met
het maken van optimale studiekeuzes. Het is dan ook opvallend dat ondanks de behoefte aan
LOB toch 1 op de 3 studenten een verkeerde studiekeuze maakt.
Vanuit het ministerie van onderwijs wordt er veel waarde gehecht aan LOB. Allerlei projecten
worden hiervoor opgezet. Een goed voorbeeld hiervan is het project Stimulering LOB
(VOraad, z.j.). Dit project ondersteunt scholen bij loopbaanoriëntatie en – begeleiding van
leerlingen. Het project is in 2009 opgezet door de VO-raad (Vereniging van scholen in het
voortgezet onderwijs) met middelen van het ministerie van OCW (ministerie van Onderwijs
Cultuur en Wetenschap). Stimulering LOB helpt decanen, mentoren en andere begeleiders
om leerlingen een weloverwogen keuze voor hun vervolgstudie of vervolgloopbaan te laten
maken.
Hoe scholen het LOB invullen hangt af van de eigen visie en beleid van de school. Zoals
hierboven al aangegeven mag iedere school een eigen invulling geven aan LOB, dit geldt dus
ook voor het College. Op het College wordt er gebruik gemaakt van een online platform
genaamd Keuzeweb. Keuzeweb is een online lesmethode waarmee leerlingen zelfstandig
aan de slag gaan en bijdraagt aan het maken van een gegronde studiekeuze. Leerlingen
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vanaf vwo3 gaan hiermee aan de slag. Keuzeweb biedt opdrachten die leerlingen helpen bij
het maken van een gegronde profiel- of studiekeuze, deze zijn zowel in de klas als thuis te
gebruiken, als individuele en als groepsopdracht. Daarbij is de methode aanpasbaar aan de
wensen vanuit school. Dit is handig omdat de decanen bij elk leerjaar specifieke opdrachten
kunnen toepassen. Zo richten de opdrachten voor de leerlingen van vwo3 zich op wie ben ik,
wat wil en kan ik en richten de opdrachten voor vwo 5 zich specifieker op het maken van
keuzes en het bekijken van open dagen. De opdrachten die de scholieren doen worden
automatisch opgeslagen in een online portfolio. Deze kunnen worden bekeken door decanen,
mentoren en ouders. Keuzeweb is een manier om de ouders te betrekken bij LOB op school.
Dit is belangrijk, zodat ouders hun kinderen helpen, ondersteunen en begeleiden in het
maken van hun studiekeuze (Ouders&Onderwijs, z.j.). Binnen het College wordt er dus
gebruik gemaakt van Keuzeweb om LOB in de praktijk toe te passen.
De grote vraag is nu in hoeverre de scholieren van het College de relevantie van LOB
beoordelen? In het vervolg van dit onderzoek wordt dit toegelicht.
1.2 Loopbaancompetenties
Een manier om naar LOB in de praktijk te kijken, is door het gebruik van
loopbaancompetenties. Loopbaancompetenties zijn de vaardigheden die scholieren hebben
met betrekking tot het maken van loopbaankeuzes. Dit kunnen studiekeuzes zijn, maar ook
andere keuzes in iemands loopbaan, zoals bijvoorbeeld een carrièreswitch.
Loopbaancompetenties bieden ondersteuning aan het uitvoeren van loopbaanbegeleiding en
loopbaanoriëntatie, omdat je met de loopbaancompetenties in feite meet in hoeverre LOB bij
iemand aanwezig is. Loopbaancompetenties hebben betrekking op hoe iemands eigen
werken en leren kan worden ingezet om de loopbaan te ontwikkelen. Marinka Kuijpers,
bijzonder hoogleraar ‘’leeromgeving en loopbanen in het voorbereidend en middelbaar
beroepsonderwijs’’ schreef hierover een boek (Breng beweging in je loopbaan, vijf
loopbaancompetenties voor waardevol werk; Kuijpers, 2005), waarin vijf
loopbaancompetenties uitgelegd worden aan de hand van opdrachten om zelf aan de slag te
gaan met de vijf loopbaancompetenties.
De vijf loopbaancompetenties zijn:
Motievenreflectie: wat wil ik, waar ga en sta ik voor en waarom?
Kwaliteitenreflectie: wat kan ik het beste en hoe weet ik dat?
Werkexploratie: welk soort werk past bij mij en waarom?
Loopbaansturing: hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
Netwerken: wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?
Motievenreflectie: het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor je eigen
loopbaan. Het gaat om bewustwording van wat je werkelijk belangrijk vindt in je leven, wat je
voldoening geeft en wat je nodig hebt om prettig te kunnen werken.
Kwaliteitenreflectie: het nadenken over wat je (niet) kunt en hoe je dit kunt gebruiken in je
loopbaan. Je reflecteert op je eigenschappen, competenties, vaardigheden, et cetera en je
kunt feedback vragen aan anderen over je kwaliteiten.
Werkexploratie: Het onderzoeken van eisen en waarden in werk en de mogelijkheden om te
veranderen van werk. Je gaat op zoek naar werk(zaamheden) waarin jouw persoonlijke
waarden overeenkomen met de normen en waarden die in dat wek gelden en waarin jouw
kwaliteiten aansluiten bij de ontwikkelingen die in dat werk voorkomen.
In het huidige onderzoek is ervoor gekozen om te kijken naar studie exploratie, omdat de
huidige leerlingen bezig zijn met het kiezen van een vervolgstudie. Hiervoor zijn er
aanpassingen gemaakt in de vragen. Meer toelichting over deze wijzigingen en toelichting
van de enquête is te vinden in het hoofdstuk methodische verantwoording (pagina 20).
Loopbaansturing: de planning en beïnvloeding van je leren en werken. Je maakt keuzes, je
onderzoekt de consequenties van je keuzes en gaat daadwerkelijk acties ondernemen om je
werk aan te laten sluiten bij jouw kwaliteiten en motieven.
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Netwerken: Contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt gericht op je
loopbaanontwikkeling. Je kunt netwerkcontacten gebruiken om op de hoogte te blijven van
ontwikkelingen, van werkmogelijkheden en om feedback te krijgen op je eigen functioneren.
Deze competenties zijn hulpmiddelen om erachter te komen, Wie je bent, Wat je kunt en Wat
je wilt. De loopbaancompetenties zijn gericht op het individu zelf en dus meer gericht op
loopbaanoriëntatie van LOB en minder op begeleiding. Maar loopbaanbegeleiding is een
belangrijk onderdeel van LOB wat met behulp van de loopbaancompetenties dus niet wordt
onderzocht. Hiervoor zal begeleiding op een andere manier onderzocht moeten worden. In de
volgende paragraaf wordt er gekeken hoe loopbaanbegeleiding er bij het College uitziet.
2.1 Begeleiding
Wat is de huidige stand van zaken rondom LOB en dan gericht op begeleiding van leerlingen
vanuit het decanaat? Wat biedt het decanaat de leerlingen zoal aan? Deze vragen worden in
dit deel van het onderzoek verder toegelicht. Zoals al eerder aangegeven, heeft het decanaat
op het College een vaste decanendag. Op deze donderdag kunnen de leerlingen een oproep
doen aan de decanen en binnen lopen met diverse vragen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld
gaan over profielkeuzes, vervolgopleidingen, opdrachten en verslagen van de.decaan.net
(website van het decanaat) en verlofaanvragen voor open dagen en/of meeloopdagen.
Verder werken de decanen met de DISC-methode. Deze DISC-methode is ontwikkeld door
Thomas International test en biedt tools, opleidingen en workshops voor het ontwikkelen van
mens, team en organisatie(cultuur) (Thomas International, z.j.). Deze test wordt voornamelijk
ingezet binnen organisaties. De test gaat uit van iemands kwaliteit en kracht. Mevrouw de
Mooij is zelf jarenlang werkzaam geweest in het bedrijfsleven en heeft veel ervaring met deze
test. Zij heeft ervoor gezorgd dat deze test ook ingezet kan worden bij het decanaat. Met de
uitslag van de test kan de leerling een duidelijker beeld over zichzelf krijgen en welke
opleiding(en) er nu echt bij hem of haar passen. Hiermee kan de leerling aan de slag, en voor
zichzelf de focus leggen op de opleidingen die het beste bij zijn/haar profiel aansluiten. Als
een leerling deze test aangevraagd heeft bij het decanaat, moet er altijd toestemming van de
ouders gevraagd worden, omdat er eenmalige kosten bijkomen. Nadat de test gemaakt is,
wordt de uitslag uitvoerig en eventueel met de ouders erbij toegelicht en nabesproken. Zowel
leerlingen als ouders reageren positief op de resultaten die de test laat zien.

‘‘Ik herken mijn dochter hier helemaal in!’’
- Uitspraak ouder leerling vwo4

‘‘Grappig, hoe aan de hand van een paar vragen zo’n
herkenbaar beeld ontstaat’’ - Uitspraak leerling vwo5

Na het maken van deze test krijgt de leerling een samenvatting waarin kenmerkende
trefwoorden van de leerling beschreven staan (bijvoorbeeld nauwkeurig, zorgvuldig etc.).
Verder krijgt de leerling een overzicht aan algemene eigenschappen (bijvoorbeeld, de leerling
kan zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren) en een overzicht van motivatoren
rondom de werkomgeving, bijvoorbeeld of iemand graag binnen een team werkt of liever
individueel aan de slag gaat. Vervolgens krijgt de leerling een overzicht van studierichtingen
die passen bij dit gedragsprofiel, op wo of hbo-niveau. Bij sommige leerlingen is de lijst met
opleidingen kort en bij andere leerlingen kan deze langer zijn. Het is belangrijk dat er gekeken
wordt naar de eerste opleiding, dit is in de meeste gevallen de best passende opleiding voor
de leerling. Dit staat niet per se vast, omdat het hier gaat over kwaliteiten, maar uit ervaring
kan het decanaat zeggen dat dit eigenlijk wel vaak blijkt te kloppen.
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Als laatste ontvangt de leerling een overzicht van grafieken en scores. Deze grafieken geven
weer hoe iemand zich gedraagt in de volgende drie situaties:
1. Werkmasker (hoe gedraagt de leerling zich in algemene werksituaties)
2. Gedrag onder druk (hoe gedraagt de leerling zich in stressvolle situaties)
3. Eigen beeld (wat is het eigen beeld van de scholier m.b.t. zijn/haar gedrag)
Deze drie situaties bestaan uit profielfactoren. Elke profielfactor wordt gezien als onderdeel
van de gedragsstijl van een individu. Deze factoren komen voort uit verschillende
motivatoren, die tot uiting komen in een kenmerkende gedragsstijl (Thomas International,
z.j.).
De vier profielfactoren worden samengevat met het woord DISC:
D – Dominantie zegt iets over besluitvaardigheid, assertiviteit, het nemen van initiatieven en
over hoe doel- en resultaatgericht iemand is.
I - Invloed geeft inzicht in de wijze waarop iemand communiceert, samenwerkt en zichzelf
manifesteert in een groep
S – Stabiliteit zegt iets over de manier waarop iemand taken en werkzaamheden plant en
afrondt en hoe wordt omgegaan met veranderingen (aanpassingsvermogen)
C – Conformiteit geeft inzicht in de mate waarin iemand zich conformeert aan regels en
procedures en gericht is op details en feiten.
Een voorbeeld van zo’n grafiek is:

Figuur 1. Voorbeeld DISC profiel.
2.2 Overige Informatiebronnen
Naast de DISC-methode, beschikt het decanaat over verschillende informatiebronnen om
scholieren te helpen met hun studiekeuze. Zo ontvangt het decanaat van veel
opleidingsinstituten door heel Nederland regelmatig informatiemateriaal in de vorm van flyers,
posters, jaaragenda’s en studiegidsen. Hieruit verzamelen de decanen veel informatie.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt hier extra aandacht aan besteed door dit op de
de.decanen.net website te vermelden voor het desbetreffende leerjaar. Verder beschikt het
decanaat over een eigen website binnen school: de.decaan.net. Hierop zetten zij regelmatig
belangrijke nieuwsitems en informatie voor de leerlingen, bijvoorbeeld voorbeelden van een
CV of motivatiebrief voor een vervolgopleiding.
Verder organiseert het decanaat een jaarlijkse oud-leerlingen avond (OLA) en
beroepenavond. Beide avonden zijn er ter informatie van de leerlingen. Op de OLA avond
komen oud-leerlingen van het College terug naar school om voorlichting te geven over hun
opleiding. De huidige leerlingen kunnen zich voor drie rondes inschrijven en voorlichting
krijgen over diverse hbo- en wo opleidingen. Bij de beroepenavond komen diverse
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professionals uit verschillende werkvelden vertellen over hun baan en loopbaan. Ook zijn er
samenwerkingen met diverse universiteiten, bijvoorbeeld studenten vanuit TU Eindhoven die
voorlichting komen geven op het College.
Naast deze interne voorlichting richting de leerlingen, biedt het College ook externe excursies
aan in de vorm van het bezoeken van verschillende universiteiten. Bijvoorbeeld universiteit
Tilburg en Universiteit Maastricht, maar ook samenwerkingsverbanden met universiteiten in
België en Duitsland. Hierbij krijgen de leerlingen een indruk hoe het er aan toe gaat op een
universiteit, kunnen zij in gesprek gaan met huidige studenten en nemen ze deel aan een
praktijkprogramma. Vaak bestaat dit uit een rondleiding door studenten en een paar kleine
opdrachten die zij in groepsverband gaan uitwerken, zodat ze de universiteit ook in de praktijk
kunnen ervaren.
Al met al, lijkt het erop dat er vanuit het decanaat een hoop begeleiding aan de scholieren
wordt aangeboden. Begeleiding in het algemeen, maar ook begeleiding rondom de oriëntatie
van een studiekeuze. Zoals in de inleiding al is benoemd, is er bij het decanaat echter niet
bekend of deze informatie en begeleiding ook bij de scholieren aankomt en of de leerlingen
hun studiekeuze maken op basis van de aangeboden LOB. Gelukkig wordt er vanuit het
College al het een en ander aan LOB/begeleiding gedaan in de vorm van Keuzeweb, de
DISC-methode, de decanendag elke donderdag, de OLA en beroepenavonden etc. In theorie
zouden de leerlingen bij het College dus voldoende manieren hebben om actief aan de slag
te gaan met hun studiekeuze. Hoe dat praktisch zit en of de leerlingen van het College het
ook als een nuttig ervaren is echter nog niet bekend en zal met dit onderzoek worden
uitgezocht.
3.1 Beslissingen
Ondanks alle middelen van het decanaat, zijn het de leerlingen zelf die, wellicht in combinatie
met hun ouders, een studiekeuze maken. Het is dan ook belangrijk te onderzoeken hoe
leerlingen tot hun studiekeuze komen. Welke factoren beïnvloeden hun beslissingen? Maken
leerlingen als adolescenten op andere manieren keuzes dan volwassenen? Hoe verwerken
leerlingen informatie met betrekking tot hun keuzes? Uit de voorgaande paragraaf is er
bekend welke informatie en vaardigheden ten grondslag aan een studiekeuze liggen, maar
niet hoe die informatie en vaardigheden de uiteindelijke beslissing bepalen. Om dit te
onderzoeken, zal er in deze paragraaf worden gekeken hoe leerlingen beslissingen (met
betrekking tot hun studiekeuze) maken.
Er is in de wetenschappelijke literatuur veel onderzoek gedaan naar hoe mensen keuzes
maken (Ramser, 1993, Kahneman & Tversky, 2000). Er zijn tal van theorieën en
meetmethoden om te bekijken hoe mensen keuzes maken, wat hen daarin beïnvloedt, hoe zij
informatie met betrekking tot keuzes maken, verwerken, etc. (Ramser, 1993, Kahneman,
2011). Echter is dat voor het huidige onderzoek niet relevant, maar geeft het wel aan dat er
een hoop komt kijken bij het maken van een beslissing. Dus ook bij een studiekeuze. Wat wel
relevant is in de context van het huidige onderzoek, is om naar het brede onderzoek met
betrekking tot loopbaankeuzes en -beslissingen te kijken. Op basis van dit vakgebied kunnen
er twee conclusies worden getrokken: De manier waarop adolescenten tot carrièrekeuzes
komen, verschilt van de manier waarop volwassenen tot carrière keuzes komen (Gati & Saka,
2001, Julien, 1999, Bechara, Damasio, & Damasio, 2000, Hooper, Luciana, Conklin & Yarger,
2004). Daarnaast is er gevonden dat carrièrekeuzes vaak bepaald worden door een van de
zes stijlen waarop mensen beslissingen nemen (Mann, Burnett, Radford & Ford, 1997). Deze
twee bevindingen, het beslissingsproces van adolescenten en de beslissingsstijlen bij een
carrièrekeuze, worden hieronder verder uitgewerkt.
Een relevante manier om de beslissingen rondom studiekeuze te onderzoeken, is om te
kijken naar de specifieke doelgroep, namelijk scholieren in de bovenbouw van het voortgezet
onderwijs. Oftewel adolescenten met een leeftijd van 15-19 jaar oud. Adolescentie kan het
best beschreven worden als de overgangsfase van de kindertijd naar de volwassenheid. In
deze periode maken de hersenen een belangrijke groeispurt door (Casey, Getz & Galvan,
2008, Bechara, Damasio, & Damasio, 2000, Hooper, Luciana, Conklin & Yarger, 2004). Deze
groei en veranderingen (die hieronder verder worden toegelicht) hebben een belangrijke
invloed op hoe adolescenten keuzes maken en presteren. Rond 1900 typeerde de beroemde
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psycholoog Stanley Hall de adolescentie als een tijd van Storm and Stress. Volgens hem
waren de volgende drie kenmerken steeds terug te vinden: Conflicten met ouders,
stemmingswisseling en risicovol gedrag (Hall, 1904). Dit onderzoek heeft veel invloed gehad,
omdat vanaf dat moment eindelijk werd erkend dat de adolescentie een unieke levensfase is
met zijn eigen problemen en mogelijkheden. De periode tussen tien en tweeëntwintig jaar
wordt gekenmerkt als een fase van maatschappelijke volwassenwording en deze periode
bestrijkt dus eigenlijk de hele adolescentie. Er vinden belangrijke veranderingen in de
cognitieve vaardigheden plaats. De cognitieve vaardigheden zijn te omschrijven als ons
denkvermogen. De cognitieve veranderingen zijn bijvoorbeeld belangrijk voor
schoolprestaties. De cognitieve ontwikkelingen zetten voor een belangrijk deel de toon voor
alle belevingen die jongeren hebben, voor de manier waarop zij over zichzelf gaan denken en
andere mensen gaan beoordelen, voor wat ze belangrijk vinden en voor wat ze afwijzen. Niet
alleen lichamelijk maken adolescenten dus een groeiproces door, ook mentaal maken zij een
groeiproces door (Casey, Getz & Galvan, 2008, Choudhury, Blakemore & Charman, 2006).
Deze ontwikkelingen leiden er dus toe dat adolescenten ook verschillen in hun beslissingen
ten opzichte van volwassenen (Albion & Fogarty, 2002).
Deze verschillen in het nemen van beslissingen bij adolescenten kunnen worden verklaard
als er naar de hersenstructuur wordt gekeken. Hersenen bestaan uit verschillende structuren,
die ieder een eigen functie hebben (Bechara, Damasio, & Damasio, 2000). Bijvoorbeeld om
goed te kunnen waarnemen, is het belangrijk dat de visuele cortex van de hersenen hun werk
naar behoren uitvoeren, terwijl allerlei vormen van intelligent gedrag, zoals plannen en
informatie onthouden, plaatsvindt in de zogenoemde frontale cortex. De orbitofrontale cortex
beslaat het onderste gedeelte van de frontale cortex, het gebied dat net achter je ogen ligt. Er
is bekend dat de prefrontale cortex van adolescenten onderontwikkeld is ten opzichte van
volwassenen (Bechara, Damasio, & Damasio, 2000, Casey, Getz & Galvan, 2008, Hooper,
Luciana, Conklin & Yarger, 2004). Dit gebied van de hersenen heeft een bijzondere functie,
want het heeft verbindingen met een aantal andere gebieden die belangrijk zijn voor
emotionele beslissingen. Ten slotte heeft de orbitofrontale cortex verbindingen met de
laterale frontale cortex, dit gebied van de hersenen is belangrijk voor het kunnen plannen en
onthouden van keuzes (Bechara, Damasio, & Damasio, 2000, Hooper, Luciana, Conklin &
Yarger, 2004). Dat dit gebied cruciaal is voor het maken van goede keuzes blijkt uit
onderzoek naar patiënten met beschadiging aan de orbitofrontale cortex (Rolls &
Grabenhorst, 2008, Bechara, Damasio, & Damasio, 2000, Hooper, Luciana, Conklin &
Yarger, 2004). Deze patiënten hadden geen andere cognitieve tekortkomingen, maar
maakten relatief slechte beslissingen in taken die de kwaliteit van beslissingen meten. Hieruit
kan dus worden geconcludeerd dat de orbitofrontale cortex bepalend is in het nemen van
optimale beslissingen. Dat juist de (orbito)frontale cortex ook het hersengebied is dat bij
adolescenten onderontwikkeld is, verklaard een hoop van de bovengenoemde
tekortkomingen in beslissingen bij adolescenten ten opzichte van volwassenen. Dit zou dus
ook betekenen dat de onderontwikkelde cortex bij adolescenten zal leiden tot minder optimale
keuzes dan bij volwassenen. De suboptimale beslissingen worden veroorzaakt door
onderontwikkelde hersengebieden in combinatie met de overige cognitieve tekortkomingen
die de periode van adolescentie kenmerken.
3.2 Beslissingsstijlen
Een andere manier om de studiekeuzes van scholieren te onderzoeken, is door te kijken naar
de manier waarop zij beslissingen nemen. Zoals hierboven besproken, is er bekend dat
adolescenten op een andere manier keuzes maken dan volwassenen. Maar hoe zij tot deze
keuze komen, is hiermee niet uitgelegd. Een manier om dit wel te onderzoeken, is door te
kijken naar de beslissingsstijlen die verklaren hoe iemand die voor een beslissing staat tot
een keuze komt.
Zoals eerder gezegd, is er veel onderzoek naar hoe mensen loopbaankeuzes maken. Een
belangrijk onderdeel van dit onderzoek bekijkt welke beslissingsstijl mensen hebben. Een
beslissingsstijl is de manier waarop mensen doorgaans met beslissingen omgaan. Een
veelgebruikte tweedeling is om de beslissingsstijl als gezond of ongezond te beoordelen. Een
manier om de beslissingsstijl te meten, is de Flinders Decision Making Questionnaire (DMQ;
Mann, 1982, aangehaald in Mann, Burnett, Radford & Ford, 1997, Gati, Osipow, Krausz &
Saka, 2000). Dit is een vragenlijst die meet wat de voorkeurs strategieën of copingspatronen
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van mensen zijn tijdens beslissingsconflicten. Oftewel op welke manier iemand zich gedraagt
als hij of zij een beslissing moet nemen. De DMQ bestaat uit zes schalen die zes
beslissingsstijlen meten, namelijk Buckpassing (afschuiven), Rationaliseren, Vigilance
(waakzaamheid), Hypervigilance, Procrastination (uitstelgedrag) en Defensive Avoidance
(defensieve ontwijking) (Mann, Burnett, Radford & Ford, 1997). Deze stijlen worden hieronder
verder uitgelegd:

Buckpassing houdt in dat de beslissingsnemer niet zelf de verantwoordelijkheid voor de
beslissing en de gevolgen van de beslissing neemt, maar deze verantwoordelijkheid op
iemand anders afschuift.
Rationaliseren betekent in deze context dat iemand hoopvolle en onrealistische
rationalisaties voor de beslissingen en de gevolgen van de beslissing maakt. Deze
rationalisaties zijn vaak een vertekend beeld van de werkelijkheid en zijn dus negatief voor de
kwaliteit van de beslissing.
Bij Vigilance verduidelijkt de beslisser wat er moet worden bereikt met de beslissing,
onderzoekt hij/zij een scala aan alternatieven, zoekt hij/zij zorgvuldig relevante informatie,
verwerkt hij/zij informatie op objectieve wijze, en evalueert alternatieven zorgvuldig voor het
maken van een keuze. Vigilance is geassocieerd met een beperkte mate van psychologische
stress. Volgens de auteurs van de DMQ is waakzaamheid het enige copingspatroon dat
rationele besluitvorming mogelijk maakt.
Bij Hypervigilance zoekt de beslisser koortsachtig naar een uitweg uit dilemma's. Door
tijdsdruk, grijpt de beslisser impulsief haastig bedachte oplossingen aan die onmiddellijke
hulp lijken te beloven. Alle gevolgen van de keuze worden over het hoofd gezien door
emotionele opwinding en beperkte aandacht. In de meer extreme vorm is hypervigilance een
paniekachtige toestand waarin de beslisser twijfelt tussen onaangename alternatieven.
Hypervigilance gaat gepaard met ernstige emotionele stress.
Procrastination, of uitstelgedrag, houdt in dat de beslissing nemer de beslissing zo lang
mogelijk voor zich uit schuift, bijvoorbeeld door niet aan de beslissing te denken of bezig te
zijn met onbelangrijke zaken en niet met de beslissing.
Defensive Avoidance wordt in verband gebracht met onvolledige en vaak bevooroordeelde
evaluatie van informatie, hetgeen kan leiden tot verkeerde beslissingen. Defensive Avoidance
wordt geassocieerd met hoge stress en kan worden gezien als een algemene
ongemakkelijkheid met het nemen van beslissingen.

Een algemene benadering van deze zes stijlen is dat de Vigilance stijl wordt gezien als de
“gezonde” beslissingsstijl, tegenover de overige vijf stijlen die samen de zogenaamde
“ongezonde” beslissingsstijlen worden genoemd (Mann, Burnett, Radford & Ford, 1997, Gati,
Osipow, Krausz & Saka, 2000). Het zou voor scholieren dus goed zijn als zij voornamelijk de
Vigilance stijl zouden gebruiken om hun studiekeuze te maken. Niet dat de andere stijlen per
se slecht zijn voor de studiekeuze, maar de Vigilance stijl zal het meest waarschijnlijk tot een
goed doordachte of optimale keuze leiden. In de wetenschappelijke literatuur is er echter wel
discussie over deze verdeling van de stijlen maar de verdeling Vigilance versus de rest is de
meest gebruikte (Mann, Burnett, Radford & Ford, 1997, Gati, Osipow, Krausz & Saka, 2000).
De beslissingsstijlen in combinatie met het feit dat adolescenten suboptimale keuzes maken
(zoals hierboven besproken), maakt het een logische verklaring dat studiekeuzes niet altijd
optimaal worden gemaakt. Het is dan ook te verwachten dat de leerlingen die studiekeuzes
maken waarschijnlijk meer van de “slechte” beslissingsstijlen zullen vertonen. Met als gevolg
dat zij al in een vroeg stadium stoppen met de verkeerd gekozen studie. Echter is er geen
harde data die onderzocht heeft of adolescenten ook daadwerkelijke meer van de slechtere
beslissingsstijlen vertonen (dan volwassenen). Daarom zal dit in het huidige onderzoek
verder worden onderzocht.
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Het feit dat adolescenten op verschillende manieren niet in staat zijn om net als volwassenen
keuzes te maken, geeft ook gelijk het belang van begeleiding in de studiekeuze van
adolescenten aan. Immers als leerlingen op verschillende manieren (onderontwikkelde
hersenen + slechte beslissingsstijl) tekortkomen in hun keuzeproces, is extra begeleiding
door volwassenen in het keuzeproces om deze tekortkomingen tegen te gaan, dus erg
belangrijk. Het is voor het College dan ook van groot belang dat er zowel duidelijkheid komt
over de beslissingsstijlen van hun scholieren en in hoeverre scholieren begeleid worden in
het maken van hun studiekeuze.
Op basis van het Theoretisch Kader wordt er in dit onderzoek gekeken naar drie onderdelen
van de studiekeuze van scholieren: de loopbaancompetenties (oftewel loopbaan oriëntatie),
de begeleiding van de scholieren en hun studiekeuze en ten slotte, de manier waarop
scholieren beslissingen nemen.
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Hoofdstuk 2 conceptueel model

Studiekeuze

LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding)

Vijf loopbaancompetenties

Begeleiding
decanaat

kwaliteiten, motieven,
studie exploratie,
loopbaansturing,
netwerken

Begeleiding
(motivatie & actie)
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Hoofdstuk 3 Methodische Verantwoording
In dit hoofdstuk wordt de methodische verantwoording van het onderzoek toegelicht. Hierin is
te lezen welk type onderzoek er uitgevoerd is, hoe dit uitgevoerd is, hoe de respondenten
gekozen zijn en hoe het onderzoek gemeten en geanalyseerd is.
3.1 type onderzoek
Het huidige onderzoek bestaat uit een kwantitatief onderzoek, om precies te zijn
correlationele vragenlijstonderzoek. De keuze voor kwantitatief onderzoek is onder andere
voortgekomen uit het feit dat er onvoldoende data beschikbaar was om kwalitatief onderzoek
uit te voeren. En de mogelijkheid om interviews te houden zou bij deze populatie tot een
minimaal aantal respondenten leiden.
Verder geeft dit type onderzoek antwoord op vragen als ‘Hoeveel procent van de doelgroep is
tevreden’ of ‘Hoeveel mensen hebben interesse in’. Hiervoor is gekozen, omdat met dit
onderzoek wordt gekeken naar de tevredenheid van studenten over de huidige gang van
zaken rondom de studiekeuze. Omdat het hierbij om een bestaand proces gaat is het
voldoende om aan de hand van een enquête de tevredenheid te kunnen vaststellen. Om
precies te zijn wordt er in dit onderzoek antwoord gegeven op de volgende vragen:


Uit welke onderwerpen bestaat Loopbaanoriëntatie- en begeleiding om studie uitval
in het hoger onderwijs te voorkomen, en hoe beoordelen de huidige vwo-leerlingen
van Het College de relevantie van deze onderwerpen, bij het maken van een
studiekeuze?

De drie deelvragen zijn als volgt beschreven:
 Hoe beoordelen leerlingen de vijf loopbaancompetenties (Motievenreflectie,
kwaliteitenreflectie, studie exploratie, loopbaansturing, netwerken bij het College)
 Hoe beoordelen de leerlingen de begeleiding bij het College?
 Hoe nemen leerlingen beslissingen?
3.2 Doelgroep
De doelgroep bestaat uit 328 leerlingen (zie Tabel 1 en Tabel 2). Na het uitvoeren van een
steekproefcalculatie Rasoft. Inc (2013) onder de populatie, bleek dat om het onderzoek zo
valide mogelijk te houden er 177 scholieren bevraagd moesten worden.
Tabel 1. Totaal aantal leerlingen vwo5 per
klas (gebaseerd op de interne
klassenlijsten van het College. Deze
mogen niet in de bijlagen gepubliceerd
worden).
Klas
Totaal
Aantal
Aantal
aantal
jongens
meisjes
V5a
27
20
7
V5b
30
16
14
V5c
23
14
9
V5d
23
9
14
V5e
27
10
17
V5f
29
16
13
V5g
30
14
16
V5h
18
3
15
Totaal
207
102
105

Tabel 2. Totaal aantal leerlingen vwo5 per
klas

Klas
V6a
V6b
V6c
V6d
V6e
V6f
V6g
Totaal

Totaal
aantal
27
15
6
19
27
14
11
121

Aantal
jongen(s)
18
10
1
2
11
9
1
52

Aantal
meisjes
9
5
5
17
18
5
10
69

Het gaat hierbij om een aselecte steekproef (Van Dessel, 2010), omdat iedereen in de
populatie net zoveel kans heeft om in de steekproef te komen.
Andere factoren waar rekening mee gehouden wordt:
 Geslacht: de verdeling van jongens en meisjes
 Verschillende profielen: Er zijn 4 verschillende profielen: Economie & Maatschappij
(E&M), Cultuur & Maatschappij (C&M), Natuur & Gezondheid (N&G), en Natuur &
Techniek (N&T).
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Dit onderscheid is gemaakt om te onderzoeken of er bij jongens en meisjes verschillende
resultaten aan te tonen zijn. Daarnaast is dit gedaan om te onderzoeken of er bij de profielen
onderling verschillende resultaten zijn waar te nemen. Het is bekend bij het College dat het
profiel N&G de meeste scholieren bevat en het profiel C&M de minste.
Bereikbaarheid doelgroep
Om deze scholieren te bevragen en zoveel mogelijk rekening te houden met de genoemde
factoren die van toepassing zijn. Is ervoor gekozen om contact op te nemen met de exacte
vakdocenten, dit omdat per profiel een bepaald vak centraal staat. Door de vakdocenten van
deze vakken te benaderen kunnen direct de verschillende profielen meegenomen worden in
het onderzoek. Het gaat hier om de vakken wiskunde b, biologie, maatschappij en economie.
De vakdocenten zijn benaderd door middel van een e-mail (zie Bijlage 2 voor de e-mail
richting vakdocenten). Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in week 49 en 50. Dit in verband
geplande toets- en activiteitenweken en de kerstvakantie.
Achtergrond Respondenten
Voor dit onderzoek dienen de leerlingen van vwo 5 en 6 als de doelgroep. Deze jongeren zijn
volop bezig met het maken van een studiekeuze. Er is ook bewust gekozen voor de twee
verschillende jaren, om eventuele verschil(len) bij de twee jaren kenbaar te maken. En ook
hier met de aanbevelingen op in te kunnen spelen. Deze leerlingen oriënteren zich om tot een
keuze te komen van een vervolgopleiding of beroep, zij bevinden zich in de leeftijd 15-19 jaar.
3.3 Meetinstrumenten
Bij dit onderzoek is er gebruikt gemaakt van gestructureerde schriftelijke enquêtes om de
situatie rondom de studiekeuze te onderzoeken. Voor de volgorde en voorbeelditems van de
gebruikte vragenlijsten zie Tabel 3 en het codeboek in Bijlage 4.
Bij een gestructureerde vragenlijst gaat het om gesloten vragen die beantwoord kunnen
worden aan de hand van de volgende mogelijkheden:
 Meerkeuzevragen, waarbij de respondent de mogelijkheid heeft om te kiezen uit
verschillende opties.
 Dichotome vraag, waarbij de respondent de keuze heeft uit twee antwoorden.
 Schaalvraag, waarbij de antwoorden een bepaalde gradatie op een schaal aangeven.
Veel gebruikte schalen zijn vijfpuntschalen en driepuntschalen (bijvoorbeeld:
helemaal mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens, helemaal mee oneens).
Tabel 3. Volgorde en voorbeelditems voor alle vragenlijsten van de enquête.
Volgorde
Vragenlijsten
1

Aantal
items

Naam
Vragenlijst

Voorbeelditem

8

Betrouwbaar
heid
Vragenlijst
α = .67

Kwaliteiten:

2
3

7
5

α = .69
α = .69

Motieven:
Studie
exploratie:

4

6

α = .64

Loopbaansturing
:

5

6

α = .80

Netwerken:

6

6

α = .58

Begeleiding:

7

5

α = .71

Motivatie:

8

1

n.v.t.

Open dagen:

9

1

n.v.t.

Meeloopdagen:

10

4

α = .55

Vigilance:

Ik denk na over de dingen waar ik mijn
hele leven al goed in ben geweest
Ik ga na waarom iets mij interesseert
Als ik een vervolgstudie ga doen, ga ik
eerst na wat je daarvoor precies moet
kunnen
Ik zorg zelf dat ik de begeleiding krijg
die ik nodig heb om stappen te kunnen
zetten in mijn loopbaan
Ik weet wie in mijn netwerk mij kunnen
helpen in mijn loopbaan
Het decanaat is betrokken bij mijn
studiekeuze
Ik heb voldoende tijd m een keuze te
maken voor mijn vervolgstudie
Ik ben naar open dagen van
vervolgstudies geweest
Ik heb deelgenomen aan
meeloopdagen
Ik voel enorme tijdsdruk als ik een
beslissing moet nemen
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11

5

α = .51

Rationalisation:

12

4

α = .71

13

4

α = .62

Defensive
Avoidance:
Buck Passing:

14

3

α = .50

Hypervigilance:

15

3

α = .73

Procrastination:

Ik voel me beter over keuzes als ik
mezelf kan overtuigen dat de beslissing
niet zo belangrijk is
Als ik een beslissing moet nemen
probeer ik er niet aan te denken
Ik heb liever dat anderen beslissingen
nemen
Als het maken van een keuze me
overrompeld kies ik in een opwelling
Zelfs nadat ik een beslissing heb
genomen stel ik handelen uit

3.4 Procedure onderzoek
Om dit te onderzoeken, is de enquête uitgezet bij de scholieren van 5 en 6 vwo op het
College. Aan het begin van de les kwam de onderzoeker de les binnen. Er werd eerst een
korte uitleg gegeven over het doel van de enquête. Hierna werd de enquête uitgedeeld en
kregen de leerlingen 15 min de tijd de enquête zelfstandig in te vullen. De volgorde van de
enquête was: Sekse, leeftijd, klas en profiel. Vervolgens volgde de vijf schalen van de
loopbaancompetentie vragenlijst, de begeleidings- en motivatie schaal, de twee actievragen
en de 6 schalen van de beslissingsstijlen vragenlijst/DMQ. Na afloop werden de enquêtes
ingenomen en de leerlingen bedankt. Ook werd er medegedeeld dat als zij nog vragen
hadden, zij bij het decanaat terecht konden.
3.5 Analyse
De voornaamste analyse die zijn uitgevoerd zijn correlatieanalyses. Omdat de data voldeed
aan de assumpties, is er gekozen voor de Pearson Correlation Coefficient, r. Met deze
analyses wordt er gekeken in hoeverre verschillende variabelen aan elkaar gerelateerd zijn.
Deze kunnen positief of negatief uitvallen en worden in de analyses op significantie getoetst.
Dit betekend dat er wordt gekeken of de relatie die is gevonden ook statistisch gezien ook
daadwerkelijk een bestaat en niet het gevolg is van ruis of andere zaken.
Ook is er een Independent Oneway Anova uitgevoerd om een gevonden correlatie
(meeloopdagen en open dagen) verder te onderzoeken, door te kijken of de gevonden
correlatie ook over daadwerkelijke, significante verschillen gaat. Ook hier werd er voldaan
aan de assumpties en daarom was deze analyse mogelijk.
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Hoofdstuk 4 Resultaten
Allereerst worden de frequenties en percentages van de demografische gegevens
gepresenteerd. In Tabel 4 tot Tabel 8 worden de frequenties van respectievelijk Geslacht,
Leeftijd, Profiel, Klas en Bezoek Open Dagen en Meeloopdagen getoond. Ook worden de
visuele weergaven van deze gegevens in grafieken weergeven in Figuur 2 tot en met Figuur
7.
Tabel 4. Frequentie en percentageverdeling Geslacht.
Geslacht
Aantal
Percentage
Man
94
54,7
Vrouw
78
45,3
Totaal
172
100,0
Figuur 2. Cirkeldiagram Geslacht.

Geslacht

vrouw; 78; 45%
man; 94; 55%

man

vrouw

Tabel 5. Frequentie en percentageverdeling Leeftijd.
Leeftijd
Aantal
Percentage
15 jaar oud
2
1,2
16 jaar oud
63
36,6
17 jaar oud
76
44,2
18 jaar oud
30
17,4
19 jaar oud
1
,6
Totaal
172
100,0
Figuur 3. Cirkeldiagram Leeftijd.

Leeftijd

19; 1; 1%

15; 2; 1%

18; 30; 17%
15

16; 63; 37%

16
17
18
19
17; 76; 44%
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Tabel 6. Frequentie en percentageverdeling Profiel.
Aantal
Percentage
N&T
65
37,8
N&G
44
25,6
E&M
47
27,3
N&G+N&T
16
9,3
Totaal
172
100,0
Figuur 4. Cirkeldiagram Profiel

Profiel
N&T + N&G; 16; 9%

N&T; 65; 38%
E&M; 47; 27%

N&G; 44; 26%
N&T

N&G

E&M

N&T + N&G

Tabel 7. Frequentie en percentageverdeling Klas.
Aantal
Percentage
VWO5
100
58,1
VWO6
72
41,9
Total
172
100,0
Figuur 5. Cirkeldiagram Klas.

Klas

VWO6; 72; 42%
VWO5; 100; 58%

VWO5

VWO6
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Tabel 8. Frequentie en percentageverdeling Bezoek Open Dagen en Meeloopdagen.
Open Dagen

Meeloopdagen

Aantal

Percentage

Ja

143

83,1

Van plan

24

14,0

Nee

5

2,9

Total

172

100,0

Ja
Van plan
Nee
Total

69
72
31
172

40,1
41,9
18,0
100,0

Figuur 6. Cirkeldiagram Open Dagen

Open Dagen
van plan; 24; 14%

nee; 5; 3%

ja; 143; 83%
ja

van plan

nee

Figuur 7. Cirkeldiagram Meeloopdagen.

Meeloopdagen
nee; 31; 18%
ja; 69; 40%

van plan; 72; 42%
ja

van plan

nee
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Loopbaancompetenties
De gemiddelde scores op de vijf loopbaancompetenties zijn (Het absolute middelpunt=3, dus
alles daaromheen zegt of iets sterker of minder sterk aanwezig is):
Tabel 9. Gemiddelde scores (= totaalscore items/ aantal items) op de vijf
loopbaancompetenties, Begeleiding, Motivatie en de totaalschaal van alle competenties bij
elkaar opgeteld (= LOB totaal) (N= 175).
Naam Vragenlijst
Gemiddelde
Kwaliteiten
3,16
Motieven
3,22
Studie Exploratie
3,77
Loopbaansturing
2,85
Netwerken
3,04
Begeleiding
2,86
Motivatie
3,36
LOB
3,21
Figuur 8. Histogram Gemiddelden Loopbaancompententies, Begeleiding, Motivatie en LOB
Totaal.

Loopbaancompetenties, Begeleiding & Motivatie
3,77

4
3,5

3,16

3,36

3,22
2,85

3

3,04

3,21

2,86

2,5
2
1,5
1
0,5
0

Gemiddelde

Studie
Kwaliteite
Loopbaan Netwerke Begeleidi
Motieven Explorati
Motivatie
n
sturing
n
ng
e
3,16

3,22

3,77

2,85

3,04

2,86

3,36

LOB
3,21

Deze resultaten zijn gemeten door het antwoord te delen door het totaal aantal vragen per
thema. Zoals hierboven te lezen zijn loopbaansturing en begeleiding relatief laag, terwijl
studie exploratie het hoogst scoort bij de scholieren. Tot slotte bleek ook motivatie een hoog
gemiddelde te scoren.
Dat betekent dus dat het College het een en ander zal moeten verbeteren m.b.t begeleiding
van scholieren in hun studiekeuze. Het lijkt erop dat ze voldoende informatie hebben, maar
met die informatie alleen nog niet tot een goede keuze kunnen komen. Op zichzelf zeggen
deze gemiddelden niet veel. Echte uitspraken kunnen pas worden gedaan als er statistische
analyses over worden uitgevoerd.
Een statistische analyse die is uitgevoerd, is de correlatieanalyse. Hierbij wordt er gekeken in
hoeverre verschillende variabelen aan elkaar gerelateerd zijn. Aangezien er met dit
onderzoek de studiekeuze onderzocht wil worden, is het belangrijk om niet alleen naar de
gemiddelde scores op de loopbaancompetenties te kijken, maar deze aan een actie of
resultaat te koppelen. Daarom is er daarnaast onderzocht of de scholieren ook daadwerkelijk
acties met betrekking tot de studiekeuze uitvoeren. Om precies te zijn is er gekeken of
scholieren ook open of meeloopdagen bezocht hebben of van plan zijn dit te doen. Hiermee
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onderzoek je of de kennis die voortkomt uit de loopbaancompetenties ook in de praktijk
ingezet wordt.
Open dagen en Meeloopdagen
De correlatieanalyses zijn opgesplitst tussen open dagen en meeloopdagen. Uit de analyse
van de open dagen bleken namelijk net iets andere resultaten dan uit de analyses van de
meeloopdagen. Zo bleek dat studie exploratie negatief gecorreleerd aan open dag bezoek
was, r = -.212 (p = .005). Omdat open dag bezoek negatief gescoord was, is een negatieve
correlatie in dit geval een goede uitkomst (zoals in het codeboek is te lezen 1= ja 2 = nee 3 =
is van plan). Want wat er is gevonden is dat hoe hoger iemand scoort op studie exploratie,
hoe groter de kans dat hij of zij ook open dagen heeft bezocht.
Hetzelfde werd gevonden voor Netwerken en open dagen, r = -.151 (p < .048). Hoe hoger de
score op Netwerken, hoe groter de kans dat iemand open dagen heeft bezocht. De overige
competenties waren niet aan open dagen gerelateerd.
Bij meeloopdagen lag dit iets anders. Er bleek namelijk dat alle competenties negatief aan
meeloopdagen waren gerelateerd. Ook voor meeloopdagen betekende een negatieve
correlatie een positief resultaat: Hoe hoger de score op de loopbaancompetenties, hoe hoger
de kans dat iemand ook een meeloopdag had bezocht. Alleen voor de loopbaancompetentie
Kwaliteitenreflectie bleek geen correlatie met meeloopdagen. Zie voor deze correlaties, de
Correlatietabel in Bijlage 5.
Tabel 10. Gemiddelde scores van Open Dagen (=onafhankelijke variabele) op Meeloopdagen
(=afhankelijke variabele).
Open dagen

Gemiddelde

Aantal

Ja

1,71

142

Van plan

2,21

24

Nee

1,80

5

Total

1,78

171

Ook is er gekeken of de deelname aan meeloopdagen verschillen van de deelname aan open
dagen. Hiervoor is er een Oneway Independent Anova uitgevoerd met Open dagen als
onafhankelijk variabele en Meeloopdagen als afhankelijke variabele. Hieruit bleek een
significant verschil, F(2,168) = 4.96, p = .008. Uit de posthoc testen bleek dat ja en van plan
een open dag te bezoeken significant van elkaar verschilden in het bezoek van
meeloopdagen, I-J = 0.50, p = .002. Wat betekent dat de mensen die een open dag hebben
bezocht ook meeloopdagen hebben bezocht, maar dat mensen die van plan zijn open dagen
te bezoeken geen meeloopdagen hebben bezocht. Als er naar de gemiddelden wordt
gekeken kan er ook nog worden opgemaakt dat de mensen die geen open dag hebben
bezocht echter wel meeloopdagen hebben bezocht. Het lijkt er dus op dat als je een
meeloopdag hebt bezocht, je daarmee voldoende info hebt en geen plannen hebt een open
dag te bezoeken. Daartegenover staat dat als je een open dag hebt bezocht je ook een
meeloopdag wilt of hebt bezocht. Ten slotte, als je van plan bent een open dag te bezoeken,
heb je nog geen meeloopdagen bezocht. Het bezoek van een open dag is dus vaak een
eerste stap en de meeloopdag de vervolgstap. Als je echter als eerste een meeloopdag hebt
bezocht, dan maken open dagen niet meer uit.
Begeleiding
Uit de gemiddelde scores was te lezen dat er een lage score was op begeleiding. Dit ging net
als de vijf loopbaancompetenties om gemiddelden, dus ook voor Begeleiding is er een
correlatieanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse bleek dat begeleiding niet aan open dagen is
gecorreleerd, maar dat begeleiding wel aan meeloopdagen is gecorreleerd. Er was namelijk
een negatieve correlatie tussen begeleiding en meeloopdagen gevonden, wat ook hier
betekend dat hoe hoger iemand op begeleiding scoorde, hoe groter de kans is dat zij ook een
meeloopdag hebben bezocht.
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Daarnaast is er bevestigd dat de vijf loopbaancompetenties ook daadwerkelijk samen LOB
meten. Dit wordt geconcludeerd op basis van de hoge correlaties tussen de 5 competenties,
zie ook Bijlage 5, Correlatietabel. Er zijn hele hoge positieve correlaties tussen de vijf
loopbaancompetenties gevonden. Deze correlaties variëren van hoog, r = .249 (p = .001), tot
nog hoger, r = .590 (p < .001). Dit geeft aan dat de variabelen zeer sterk met elkaar zijn
gecorreleerd en de variabelen dus heel sterk met elkaar samenhangen. Zulke hoge
correlaties kunnen erop wijzen dat de verschillende variabelen waarschijnlijk overlap hebben,
oftewel samen LOB meten.
Begeleiding en motivatie waren twee vragenlijsten die voor dit onderzoek zijn ontwikkeld,
hierbij was de verwachting dat ze ook aan de vijf loopbaancompetenties zouden kunnen
relateren. Zoals in het theoretisch kader en conceptueel model besproken is, wordt
begeleiding als een onderdeel van LOB gezien. Uit de data bleek dat begeleiding inderdaad
sterk aan de vijf loopbaancompetenties gerelateerd is: Er werd namelijk een zeer sterke
positieve correlatie gevonden, r = .333, p < .001.
Als zelfs deze “ongerelateerde” schalen zo hoog correleren met alle vijf competenties, toont
dat alleen maar aan hoe goed de zelf ontwikkelde schalen overeenkomen met de
loopbaancompetentievragenlijsten ontwikkeld door M Kuijpers.
Beslissingsstijlen
Ten slotte, is er gekeken naar hoe scholieren beslissingen nemen. Hiervoor is er gekeken
naar de beslissingsstijlen. Als er gekeken is naar de 6 beslissingsstijlen is er duidelijk
zichtbaar dat de Vigilance stijl ’los’ van de andere 5 stijlen gezien kan worden (zie Tabel 9).
Uit de resultaten bleek dat scholieren gemiddeld hoger scoorden op Vigilance dan de overige
vijf stijlen. Dit verschil was in absolute waarden zeer groot, zeker als je meeneemt dat de
scores op de beslissingsstijl vragenlijsten van 1 tot 3 liepen (zie ook codeboek, 1= geldt niet
voor mij, 3 = geldt voor mij). Vigilance was dus echt veel sterker aanwezig bij de scholieren
dan de andere vijf stijlen.
Tabel 11. Gemiddelden Beslissingsstijlen
Gemiddelde
2,40
1,86
1,64
1,69
1,78
1,83

Vigilance
Rationalisation
Buck Passing
Defensive Avoidance
Hypervigilance
Procrastination

Figuur 9. Histogram Gemiddelde Beslissingsstijlen.
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Ook bij beslissingsstijlen zijn er correlatieanalyses uitgevoerd. Daaruit zijn twee bevindingen
gekomen: Vigilance was niet gerelateerd aan de overige stijlen, die sterk onderling
gecorreleerd waren. Vigilance staat dus echt los van de overige beslissingsstijlen. Ten
tweede, Vigilance was in tegenstelling tot de overige vijf stijlen, sterk positief gecorreleerd
aan de overige onderzoeksvariabelen (= loopbaancompetenties, sekse, leeftijd, etc.). De
andere beslissingsstijlen waren niet aan de overige onderzoeksvariabelen gerelateerd. Voor
de exacte correlaties, zie Bijlage 5 Correlatietabel.
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Hoofdstuk 5 Conclusie
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag van dit onderzoek en de
diverse deelvragen.
Deelvraag 1: Hoe beoordelen leerlingen de vijf loopbaancompetenties
(Motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, studie exploratie, loopbaansturing en
netwerken) bij het College?
Deze wordt door de leerlingen als vrij hoog beoordeeld. Motievenreflectie, kwaliteitenreflectie,
studie exploratie en netwerken waren allemaal in sterke mate aanwezig, waarbij studie
exploratie opvallend sterk aanwezig was. Bovendien was loopbaansturing juist in mindere
mate aanwezig bij de leerlingen. Dit geeft aan dat leerlingen wel actief bezig zijn met
nadenken over hun studiekeuze. Net als het feit dat de op een na hoogste score van alle LOB
componenten motivatie was, dus leerlingen ook gemotiveerd zijn bezig te zijn met hun
studiekeuze.
Ook is er gekeken of de aanwezigheid van de loopbaancompetenties betrekking had op het
bezoek van open en meeloopdagen. Dit bleek het geval; Hoe hoger de competenties
aanwezig zijn, hoe groter de kans is dat iemand ook actief open en meeloopdagen bezoekt.
Het lijkt er dus op dat de competenties ook de acties met betrekking tot studiekeuze
informeren.
Ook is er gebleken dat de loopbaancompetenties onderling een sterke samenhang hebben.
Dit is ook te verwachten, omdat in het onderzoek van Kuijpers de vijf loopbaancompetenties
ook zijn ontwikkeld om samen LOB te meten. De resultaten van het huidige onderzoek
bevestigen deze aanname dus.
Deelvraag 2: Hoe beoordelen de leerlingen de begeleiding bij het College?
Leerlingen beoordelen de begeleiding vanuit het decanaat aan de lage kant. Dit is ook te zien
aan de lage beoordeling van loopbaansturing leerlingen lijken sterke behoefte aan
loopbaanbegeleiding te hebben.
Ook lijken meeloopdagen veel belangrijker dan open dagen te zijn, want na het deelnemen
aan meeloopdagen is LOB hoger dan na het bezoek van open dagen. Opvallend was dat
LOB veel lager was bij mensen die geen open dagen hebben bezocht dan mensen die geen
deel hadden genomen aan meeloopdagen. Dit kan worden verklaard omdat meeloopdagen
intensievere ervaringen zijn dan open dagen. Dit werd met deze resultaten ook bevestigd.
Ten slotte is er ook gekeken of begeleiding en motivatie wellicht ook een onderdeel van LOB
zijn, begeleiding en motivatie waren inderdaad sterk aan LOB gerelateerd. Begeleiding en
Motivatie, twee zelf ontwikkelde vragenlijsten, zouden aan de vijf loopbaancompetenties
kunnen worden toegevoegd. Hoewel ze iets minder sterk zijn dan de originele 5 schalen, is er
wel voldoende aanleiding om deze componenten ook op te nemen.
Deelvraag 3: Hoe ziet het beslissingsproces van scholieren eruit?
Als eerst werd er gevonden dat de Vigilance beslissingsstijl een aparte stijl ten opzichte van
de overige vijf beslissingsstijlen. De overige vijf stijlen waren sterk aan elkaar gerelateerd en
Vigilance stond hier los van. Bovendien werd er gevonden dat de Vigilance stijl significant
meer gebruikt werd dan de andere vijf stijlen (die waren ongeveer gelijk met elkaar). De
betere stijl Vigilance (zie ook Theoretisch Kader) werd dus ook meer gebruikt door leerlingen.
Het lijkt er dus op dat scholieren in staat zijn rationele beslissingen te maken, ondanks hun
adolescentie.
Onderzoeksvraag: Uit welke onderwerpen bestaat Loopbaanoriëntatie- en begeleiding
om studie uitval in het hoger onderwijs te voorkomen, en hoe beoordelen de huidige
vwo-leerlingen van Het College de relevantie van deze onderwerpen, bij het maken van
een studiekeuze?
Loopbaanoriëntatie- en begeleiding bestaat uit Motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, studie
exploratie, loopbaansturing en netwerken ook begeleiding en motivatie kunnen hieraan
worden toegevoegd. Studie exploratie bleek sterk aanwezig bij de huidige leerlingen, de
Onderzoeksrapport Janna Houben Januari 2017

29

andere loopbaancompetenties waren in iets minder sterke mate aanwezig bij de leerlingen
alleen begeleiding en loopbaansturing waren onvoldoende aanwezig. LOB is van groot
belang bij het maken van een studiekeuze. Ook bleken de leerlingen een gezonde
beslissingsstijl te hebben en dit zou de studiekeuze ten goede kunnen komen.
Deze bevindingen bevestigen dan ook het conceptuele model. LOB is inderdaad
loopbaancompetenties en (loopbaan)begeleiding en ook is het belangrijk om rekening te
houden met de verschillende beslissingsstijlen als er een studiekeuze wordt gemaakt.

Hoe maken scholieren hun studiekeuze? De behoefte aan loopbaanbegeleiding

30

Hoofdstuk 6 Discussie
In dit hoofdstuk zal op een kritische manier gekeken worden naar het onderzoek. Hierin
zullen de beperkingen en verbeteringen rondom de inhoud en uitvoering van het onderzoek
benoemd worden.
6.1 Start vooronderzoek
Het uitgangspunt van de organisatie voor dit onderzoek was: Uitval van studenten in het
eerste jaar van het vervolgonderwijs onderzoeken, met als doelgroep oud studenten. In de
praktijk werd er al snel geconcludeerd dat dit moeilijk te onderzoeken zou zijn, vanwege de
beperkte tot geen data, als het om resultaten oud studenten gaat. In het vooronderzoek is
veel tijd gestoken om te kijken of er andere mogelijkheden waren om toch aan de slag te
gaan met studie uitval.
In overleg met de stakeholders is uiteindelijk besloten om het onderzoek te richten op de
huidige 5 en 6 vwo-leerlingen. Dit deed mijn enthousiasme als onderzoeker groeien, omdat
dit betekende dat er direct contact met de leerlingen op school was. Het doel werd
geformuleerd om de begeleiding vanuit het College rondom studiekeuze te verbeteren of om
op andere manieren studie uitval in de toekomst te verminderen.
Vanaf de start van het onderzoek werd ervan uit gegaan dat als onderzoeksmethode gebruik
gemaakt zou worden van een focusgroep. Een focusgroep bestaat uit een samengestelde
groep van zeven tot tien deelnemers, die een discussie met elkaar aangaan over een
bepaald thema of onderwerp(en). Aan de hand van een vooropgestelde topic lijst (vragenlijst)
gaan de deelnemers met elkaar rustig in discussie. Van het gesprek wordt een verslag
gemaakt door middel van een beeld- en geluid opnamen, om het gesprek later te kunnen
verwerken (Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, 2004).
Na het presenteren van de onderzoeksopzet, werd er vanuit de begeleidende docenten
kritisch feedback gegeven over de aanpak van het onderzoek. De nadruk was gericht op
Loopbaanbegeleiding (LOB). Ook gaf Timo terecht aan dat het leek alsof LOB nu de oorzaak
was van uitval. Dit terwijl er geen onderzoek uitgevoerd is naar uitval en dit dus op een
aanname berust. Hierdoor is de aanpak veranderd en is er gekeken naar het gehele proces
dat leerlingen doormaken rondom hun studiekeuze, met LOB hierin als middel in plaats van
oorzaak. De nadruk is gelegd op de studiekeuze en het proces dat de leerling hierin
doormaakt. Waarbij LOB als hulpmiddel ingezet wordt en er daarnaast gekeken wordt naar
de vijf loopbaancompetenties die nodig zijn voor leerlingen om stappen te zetten richting het
kiezen van een geschikte vervolgopleiding.
Na meerdere gesprekken met de stakeholders is uiteindelijk ook de methode van het
onderzoek aangepast. Uit de gesprekken kwam een lichte voorkeur voor het houden van
interviews/ enquêtes naar voren.
Bij het houden van een of twee focusgroepen zou maar een minimaal aantal respondenten
worden bevraagd, en het twijfelachtig werkt om de doelgroep openlijk met elkaar te laten
discussiëren. Hierbij zou de rol van gespreksleider ontzettend uitgebreid zijn om de discussie
in goede banen te leiden en de discussie misschien niet voldoende tot zijn recht komen.
Daarnaast is het voor de deelnemers belangrijk dat zij ook voldoening halen uit de deelname
aan de focusgroep en dat kon bij dit onderzoek niet gegarandeerd worden. Het aantal
respondenten zou ook bij het gebruik van interviews minimaal zijn. Deze dilemma’s maakten
de keuze voor enquêtes doorslaggevend, mede omdat hierdoor een groot aantal
respondenten bereikt kon worden.
6.2 Betrouwbaarheid/validiteit gebruikte methode
Er is gebruikt gemaakt van een aantal bestande vragenlijsten die samengevoegd zijn tot een
vragenlijst. Deze vragenlijst is tot stand gekomen aan de hand van de onderzochte theorie uit
het theoretisch kader en het conceptuele model. Deze vragenlijsten zijn valide, omdat deze
niet zelf zijn gecreëerd, maar voortkomen uit gevalideerd onderzoek en dus betrouwbare
wetenschappelijke bronnen. Het feit dat de resultaten van het huidige onderzoek
overeenkomen met de bevindingen van het brononderzoek van de vragenlijsten, toont aan
dat deze vragenlijsten valide zijn. Bovendien was de betrouwbaarheid van de verschillende
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vragenlijsten gemiddeld tot goed, dus kan er worden getwijfeld over de consistentie van de
vragenlijsten. Echter waren de schalen met de laagste consistentie ook de schalen met de
minste items (3-5 items) en drie antwoordmogelijkheden. Dat er een gebrekkige consistentie
was dan ook te verwachten. Het feit dat de betrouwbaarheid wel hoog was als deze schalen
worden samengenomen, is bovendien een teken dat de betrouwbaarheid toch hoog was.
Toch zijn er enkele thema’s zelf toegevoegd. Uit het eerder aangehaalde onderzoek door het
LAKS (Schut, Kuijpers & Lame, 2013) over de wensen van LOB vanuit scholieren, bleek dat
zij LOB ontzettend belangrijk vinden en tijd en begeleiding hierbij erg gewenst vinden.
Vandaar dat Begeleiding toegevoegd is aan de enquête, zodat er gericht onderzoek gedaan
werd naar het decanaat, kijkend naar wat bijgedragen kan worden vanuit het decanaat.
Een kritisch notitie hierbij is dat er gekeken had kunnen worden naar de begeleiding vanuit de
docenten/mentoren eventueel ouders en of andere belanghebbende partijen. Zeker gezien
het feit, dat juist begeleiding en loopbaansturing als relatief laag uit het onderzoek naar voren
zijn gekomen, was het zeer interessant geweest als er meer bekend was over welke
specifieke begeleiding de scholieren missen.
6.3 Proces Enquêteren
Het proces van enquêteren, de enquêtes zijn uitgedeeld in de klassen van 5 en 6 vwo.
Hierdoor kunnen leerlingen onbedoeld beïnvloed zijn door hun medeklasgenootjes door
bijvoorbeeld het tempo van invullen. Wellicht zijn de vragenlijsten hierdoor niet serieus
ingevuld. Op basis van de resultaten is dit te betwijfelen, omdat de resultaten bijna perfect
overeenkomen met de verwachtingen op basis van de literatuur. Deze enquête is relatief
lang, maar werd toch door de leerlingen netjes ingevuld. Ook heeft het geholpen om deze
persoonlijk over te dragen aan de leerlingen, een korte introductie te doen, mijzelf voor te
stellen en het doel van het onderzoek toe te lichten. Voor eventuele vragen konden de
leerlingen bij het decanaat terecht.
Achteraf gezien had de enquête via een online variatie aangeboden kunnen worden, omdat
hierbij de resultaten direct zichtbaar waren geweest. De leerlingen moeten de gehele
vragenlijst invullen om door te kunnen gaan, zodat er geen vragen overgeslagen kunnen
worden. In de schriftelijke variant zaten er tussen de totaalstapel namelijk twee enquêtes die
niet volledig waren ingevuld, zodat deze uiteindelijk niet meegenomen konden worden in het
eindresultaat. Wat het uiteindelijk aantal respondenten van 177 naar 175 deelnemers bracht.
Dit was niet desastreus voor de resultaten, maar zou voorkomen kunnen worden.
6.4 Toegevoegde waarde van het huidige onderzoek
Met het huidige onderzoek is er een toevoeging gedaan aan het bestaande onderzoek van
Kuipers over loopbaancompetenties (2005). In het huidige onderzoek is er gevonden dat
begeleiding en motivatie ook een onderdeel van LOB kunnen zijn. In bijna alle opzichten
voldoen deze zelfontwikkelde schalen aan de voorwaarde voor inclusie bij de huidige vijf
schalen. Hoewel er op sommige punten wel verschil was te zien tussen het cluster van de vijf
competenties versus Begeleiding en Motivatie, waren de correlaties tussen deze variabelen
echter wel heel erg hoog. Ook werden vergelijkbare bevindingen gevonden bij de vijf
loopbaancompetenties en de twee nieuwe schalen, wat lijkt te wijzen op enige overlap.
Wellicht dat in de toekomst deze onderdelen ook aan de bestaande vragenlijst kunnen
worden toegevoegd. Het huidige onderzoek heeft de theorie achter de vijf
loopbaancompetenties dus bevestigd en bovendien verrijkt.
De innovatieve meerwaarde van het onderzoek is dat de meeste onderzoeken naar de
loopbaankeuzes van adolescenten alleen kijken naar de componenten van LOB zoals de
loopbaancompetenties en de verschillende vormen van loopbaanbegeleiding, maar niet naar
hoe adolescenten tot een studiekeuze komen. Het hele beslissingsproces wordt dus
overgeslagen. Dit is ontzettend zonde, omdat er niet alleen al veel bekend is over hoe
adolescenten keuzes maken (over het algemeen slechter dan volwassenen), er is ook
bekend hoe dit verklaard kan worden (onder andere door de minder ontwikkelde frontale
cortex). In het huidige onderzoek is de huidige literatuur over loopbaankeuzes bij
adolescenten vergroot door te kijken naar de unieke beslissingspositie van adolescenten,
namelijk hun keuzes ondanks de onderontwikkelde hersenstructuur. Bovendien is er gekeken
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naar de beslissingsstijlen van adolescenten, zodat er iets kan worden gezegd over de
kwaliteit van hun uiteindelijke studiekeuze. Immers de beslissingsstijl geeft aan of iemand
voornamelijk rationele en gezonde beslissingen of juist irrationele, ongezonde beslissingen
neemt.
6.5 Alternatieve invalshoeken
Bij herhaling van het onderzoek, zou er meer gekeken kunnen worden naar de hoeveelheid
aan opleidingen die er tegenwoordig geboden worden. Een aantal decennia geleden lag de
loopbaan van individuelen redelijk vast. Na de opleiding koos de student uit een klein aantal
beroepen en kwam in een baan waarin hij/zij meestal tot het einde van de loopbaan bleef.
Tegenwoordig wordt de loopbaan beschouwd als een weg met veel diverse mogelijkheden en
de kans om jezelf te ontwikkelen. Dit wordt gereflecteerd in de honderden vervolgstudies
waar scholieren uit kunnen kiezen. Het Stresscentrum stelt dat de leerlingen meer
studiestress ervaren, dit kan uiteindelijk weer leiden tot meer studie uitval (Stichting
stresscentrum, z.j.).
Niet meegenomen in dit onderzoek is de eventuele invloed van de invoering van het
leenstelsel dat per 1 september 2015 ingevoerd werd (Interstedelijk Studenten Overleg ISO,
z.j.), waarbij de basisbeurs voor studenten afgeschaft is. Nu wordt er al een verband gelegd
met de invoering van het leenstelsel en het feit dat studenten minder snel op kamers gaan
wonen, om de kosten zo laag mogelijk te houden (Vissers, 2016). Misschien maken de
studenten hierdoor ook wel andere keuzes, als het gaat om waar en wat zij willen studeren.
Samengevat kan er worden gezegd dat ook scholieren bij het College behoefte hebben aan
begeleiding rondom studiekeuze. Het lijkt erop dat de loopbaancompetenties van de
scholieren hoog aanwezig zijn en dat ook de beslissingsstijlen van scholieren goed
ontwikkeld zijn. De mogelijkheden voor het maken van optimale studiekeuzes liggen er dus,
zolang de scholieren hierin voldoende worden begeleid. Dit laatste is nu nog niet het geval.
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Hoofdstuk 8 Bijlagen
Bijlage 1 Actieplan LAKS

STUDIEKEUZECHECKLIST
Een aanval op uitval
Meer dan dertig procent van de studenten realiseert zich tijdens het eerste studiejaar dat zijn studie toch niet bij hem past. Dat is doodzonde. Het moet beter – en het kán beter.
Studentenorganisatie ISO en scholierenvakbond LAKS presenteren in samenwerking met de Tweede Kamerleden van de VVD, de PvdA en het CDA daarom tien ambities om de overgang
van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs te verbeteren en uitval te voorkomen.

Verbeterpunten voor het voortgezet onderwijs

Verbeterpunten voor het hoger onderwijs
Studiekeuzeactiviteiten voldoen aan een landelijke norm

Alleen gekwalificeerde loopbaan-docenten voor de klas
Docenten die scholieren helpen bij hun loopbaanoriëntatie (LOB)
moeten daarvoor opgeleid zijn. Dat kan bijvoorbeeld met een korte
cursus waarbij docenten leren hoe jongeren het beste keuzes kunnen maken.
Hierdoor herkennen docenten beter de talenten en drijfveren van hun
scholieren en kunnen zij hen beter adviseren over hun studiekeuze.

Landelijke eisen aan loopbaanbegeleiding
Elke leerling verdient goede begeleiding bij zijn studiekeuze. Door dit
in de eindexameneisen van het middelbaar onderwijs vast te leggen,
moet elke school hieraan voldoen. Aan de andere kant verplicht het scholieren
om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze. In het vmbo kunnen
scholen de begeleiding zo vormgeven dat scholieren een snuffelstage volgen
bij een lokale onderneming of zorginstelling ter voorbereiding op het mbo.

Elk vak legt verband met een vervolgopleiding en latere
loopbaan
Binnen elk eindexamenvak moet er niet alleen oog zijn voor de inhoud
van het centraal eindexamen, maar ook voor wat de relevantie is voor een
vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door tijdens de
geschiedenisles een schrijver uit te nodigen die geschiedenis heeft gestudeerd
of tijdens de natuurkunde les een ingenieur uit te nodigen en te laten vertellen
over het nut van hun studie.

Middelbare scholen weten hoe hun alumni het doen
Middelbare scholen moeten inzichtelijk maken hoe hun alumni het in
het vervolgonderwijs doen. Feedback van hen zal leiden tot betere
LOB waar nieuwe generaties van profiteren.

Decanen en mentoren kennen het vervolg onderwijs
Decanen en mentoren moeten goed weten wat het
vervolgonderwijs te bieden heeft en op welke wijze het
vervolgonderwijs de studiekeuze van scholieren bevordert aan de hand van
open dagen en de studiekeuzecheck. Instellingen in het vervolgonderwijs
moeten deze informatie goed toegankelijk voor hen maken.

In overleg met het vervolgonderwijs, moet er een landelijk kader voor
de opzet van studiekeuzechecks worden ontwikkeld. Bij een
studiekeuzecheck moet een aankomende student in ieder geval het volgende
kunnen verwachten:
De student maakt op een realistische manier kennis met de
inhoud en de opzet van een opleiding.
De student kan vrijuit spreken met studenten en docenten van de
opleiding.
De student krijgt eerlijke informatie over het toekomstperspectief
van de opleiding.

Uit de studiekeuzecheck volgt een persoonlijk advies
De studiekeuzecheck moet resulteren in een persoonlijk advies met
een persoonlijke motivatie. Ook moet de aankomende student de
mogelijkheid krijgen om kritische vragen aan de opleiding te stellen. De
studiekeuzecheck is tweerichtingsverkeer: niet alleen de opleiding checkt de
student, maar de student checkt ook zijn toekomstige opleiding.

Oprichting van een expertisecentrum gespecialiseerd in
studiekeuzeactiviteiten
Er moet een expertisecentrum komen waar onderwijsinstellingen
terecht kunnen voor advies om hun studiekeuzetraject te verbeteren. Het
expertisecentrum verzamelt good practices en is dé expert omtrent
studiekeuze: van de juiste voorlichting op de middelbare school tot het
vormgeven van de studiekeuzecheck op de hogeschool of universiteit.

Elke opleiding een zichtbare en correcte studiebijsluiter
De studiebijsluiter, met daarin o.a. informatie over het
arbeidsmarktperspectief, krijgt een niet te missen plek in de
informatievoorziening voor studiekiezers en moet dus duidelijk en prominent
op websites zichtbaar worden.
Continue doorontwikkeling studiekeuzecheck
Het hoger onderwijs moet worden aangezet tot continue
verbetering van de studiekeuzeactiviteiten. Dit is mogelijk doordat
we meer leren op basis van ervaringen en nieuwe wetenschappelijke inzichten.
Op die manier worden de adviezen aan studenten steeds beter en
persoonlijker.
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Bijlage 2 E-mail vakdocenten
Beste docenten,
Voor degene die niet weten wie ik ben, stel ik mijzelf even kort voor. Ik ben Janna Houben
HRM student aan de Fontys in Tilburg voor mijn afstudeerstage ben ik bezig met een
onderzoek, daarnaast ondersteun ik Sissy en Danielle bij de werkzaamheden van het
decanaat.
Mijn onderzoek gaat over het keuzeproces van de scholieren gericht op het vervolgonderwijs.
Ik richt me op leerlingen uit vwo 5 en 6. Dit om te kijken of er verschil is in het jaar 5 en 6.
Hiervoor wil ik deze doelgroep graag gaan bevragen. Om ook voldoende diepgang in de
verschillende profielen te hebben, heb ik jullie benaderd. Met jullie hulp wil ik graag, aan de
hand van enquêtes deze leerlingen gaan bevragen. Dit zal plaatsvinden in week 49 en week
50.
Als het gaat wil ik hiervoor 15 minuten van jullie les gebruiken, (voorkeur gaat uit naar het
begin van de les)
Tijdens de les zal ik kort toelichten waar de enquête over gaat, daarna dient elke leerling
deze zelfstandig in te vullen, dit mag volledig anoniem.
Graag hoor ik van jullie allemaal, of jullie hieraan willen meewerken. Zodat ik weet hoeveel
personen ik kan bevragen. Graag wil ik met jullie de enquête van tevoren doornemen, deze
zal ik per e-mail sturen zodat hier de mogelijkheid is om eventuele feedback in ontvangst te
nemen.
Met vriendelijke groet,
Janna Houben
Stagiaire Decanaat
Werkdagen: maandag t/m donderdag
Janna.houben@lvo-weert.nl
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Bijlage 3 Codeboek
Kolom

Omschrijving

Respondenten
Leeftijd
Profiel

Respondentnummer
De leeftijd
Welk profiel de
leerling volgt

Klas

In welk leerjaar dat
de leerling zit
Kwaliteiten vraag 1

Ik denk na over de dingen
waar ik mijn hele leven al
goed in ben geweest
Ik vraag uit mezelf aan
aderen wat zij mijn sterke en
minder sterke
eigenschappen vinden
Ik ga na wat mijn talenten of
kwaliteiten zijn

Codes van de
antwoorden
1 t/m 177
0 t/m 100
1t/m 6
1= N&T
2=N&G
3=C&M
4=E&M
5=N&G+N&T
6=E&M+C&M
1= vwo5
2= vwo 6
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal

Meetniveau
ratio
ratio
nominaal

schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5 1=
klopt helemaal niet
5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal

interval

kwaliteiten vraag 8

schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal

interval

motieven vraag 1

schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal

interval

schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal

interval

Kwaliteiten vraag 2

kwaliteiten vraag 3

Als ik iets goed heb gedaan,
denk ik na wat mijn sterke
eigenschappen hierin zijn
Als iets niet lukt, ga ik na wat
mijn zwakke eigenschappen
hierin zijn
Als ik iets nieuws moet doen,
ga ik eerst na of ik dit wel
kan
Als ik iets leer over mijn
sterke en zwakke
eigenschappen, denk ik na
over wat dit voor mijn
toekomst betekent
Ik leer mijn kwaliteiten
kennen door het
ondernemen van activiteiten
buiten school
Ik ga na waarom iets mij
interesseert

kwaliteiten vraag 4

Als mijn ideeën botsen met
anderen, denk ik erover na
waarom dit zo is
Ik denk na over hoe ik vind
dat mensen zich moeten
gedragen
Ik ontdek wat ik echt
belangrijk vind in het leven
door na te denken over
dingen waar ik me rot over
voel
Ik ontdek wat ik echt
belangrijk vind in het leven
door na te denken over

motieven vraag 2

kwaliteiten vraag 5

kwaliteiten vraag6

kwaliteiten vraag 7

motieven vraag 3

motieven vraag 4

motieven vraag 5
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dingen waar ik gelukkig van
word
Ik praat met anderen over
welke taken goed passen bij
mijn persoonlijkheid
Ik denk na over wat mij
motiveert in mijn huidige
opleiding
Als ik een vervolgstudie ga
doen, ga ik eerst na wat je
daarvoor precies moet
kunnen
Ik zoek uit welke opleidingen
er zijn en kijk dan wat er bij
mij past
Ik zoek uit tegen welke
problemen je aan kunt lopen
bij een vervolgopleiding die
ik graag wil gaan doen
Ik houd zelf bij welke
vervolgstudies voor mij
interessant zijn
Ik ga na waar ik het beste
informatie kan vinden over
vervolgstudies
Ik zorg zelf dat ik de
begeleiding krijg die ik nodig
heb om stappen te kunnen
zetten in mijn loopbaan
Ik doe extra dingen in mijn
huidige opleiding, om meer
kansen te hebben in de
toekomst
Ik zorg ervoor dat de
diengen die ik doe, bijdragen
aan wat ik wil bereiken
Ik grijp kansen aan om de
dingen te leren die belangrijk
zijn voor mijn toekomst
Ik vertel mijn decaan welke
informatie ik nog nodig heb
met betrekking tot mijn
vervolgstudie
Door het gebruik van
keuzeweb ben ik veel over
mijzelf te weten gekomen
Ik weet wie in mijn netwerk
mij kunnen helpen in mijn
loopbaan
Ik zorg dat de mensen in
mijn netwerk goed op de
hoogte houd van waar ik
mee bezig ben
Ik gebruik mijn netwerk om
zicht te krijgen op een leuke
studie
Ik zorg dat ik buiten mijn
opleiding mensen leer
kennen die mij kunnen

motieven vraag 6

schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5 1=
klopt helemaal niet
5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal

interval

schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal

interval

schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1=klopt helemaal niet
5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal

interval

vraag 2
loopbaansturing

schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal

interval

vraag 3
loopbaansturing

schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal

interval

schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal

interval

schaal 1t/m 5
1=klopt helemaal niet
5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal

interval

motieven vraag 7

studie exploratie
vraag 1

studie exploratie
vraag 2
studie exploratie
vraag 3

studie exploratie
vraag 4
studie exploratie
vraag 5
vraag 1
loopbaansturing

vraag 4
loopbaansturing
vraag 5
loopbaansturing

vraag 6
loopbaansturing
vraag 1 netwerken

vraag 2 netwerken

vraag 3 netwerken

vraag 4 netwerken
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helpen in mijn loopbaan
Als ik met iemand praat over
mijn loopbaan doe ik dat op
zo'n manier dat diegene mij
zou willen helpen
Ik vraag mensen die ik ken
wat de ontwikkelingen zijn in
mijn beoogde vakgebied
Het decanaat is betrokken bij
mijn studiekeuze

vraag 5 netwerken

schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal

interval

vraag 6 netwerken

schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5 1=
klopt helemaal niet
5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal

interval

schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1=klopt helemaal niet
5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1=klopt helemaal niet
5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1=klopt helemaal niet
5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1= klopt helemaal
niet 5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1=klopt helemaal niet
5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1=klopt helemaal niet
5=klopt helemaal
schaal 1t/m 5
1=klopt helemaal niet
5=klopt helemaal

interval

schaal 1t/m 5
1=klopt helemaal niet
5=klopt helemaal
Schaal 1t/m 3 *
1=ja
2= ik ben dit van plan
3= nee
Schaal 1t/m 3
1=ja
2= ik ben dit van plan
3= nee
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor

interval

vraag 1 begeleiding

Vanuit het college weert
word ik gestimuleerd over
mijn studiekeuze na te
denken
Als ik met vragen zit heb ik
het gevoel dat ik bij het
decanaat gehoord word
Ik weet dat je bij het
decanaat een test kunt laten
doen
Mijn ouders zijn betrokken bij
mijn studiekeuze

vraag 2 begeleiding

De keuze van mijn
vrienden/vriendinnen heeft
invloed op mijn eigen keuze
Ik heb voldoende tijd m een
keuze te maken voor mijn
vervolgstudie
Ik ben gemotiveerd om een
vervolgstudie te kiezen

vraag 6 begeleiding

Ik heb twijfels of een
bepaalde studie/ beroep bij
mij past
Ik heb nagedacht over de
praktische zaken van mijn
studiekeuze op kamers,
lenen, etc.
Ik weet nog niet wat ik wil

vraag 3 motivatie

Ik ben naar open dagen van
vervolgstudies geweest

vraag 1 actie

Ik heb deelgenomen aan
meeloopdagen

vraag 2 actie

beslissingen1. ik voel
enorme tijdsdruk als ik een
beslissing moet nemen

Vigilance 1

beslissingen2.ik voel me
beter over keues als ik
mezelf kan overtuigen dat de

Rationalisation 1

vraag 3 begeleiding

vraag 4 begeleiding

vraag 5 begeleiding

vraag 1 motivatie

vraag 2 motivatie

vraag 4 motivatie

vraag 5 motivatie
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beslissing niet zo belangrijk
is
beslissingen3. ik wil graag
alle alternatieven overwegen

Vigilance 2

beslissingen4.als ik een
beslissing moet nemen
probeer ik er niet aan te
denken

Defensive Avoidance
1

beslissinge5.ik heb liever dat
anderen beslissingen nemen

Buck Passing 1

beslissingen6.als het maken
van een keuze me
overrompeld kies ik in een
opwelling

Hypervigilance 1

beslissingen7.ik ben geneigd
anderen de schuld te geven
als een beslissing verkeerd
uitvalt

Buck Passing 2

beslissingen8.ik voel me
ongemakkelijk bij het maken
van beslissingen

Defensive Avoidance
2

beslissingen9.zelfs nadat ik
een beslissing heb genomen
stel ik handelen uit

Procrastination 1

beslissingen10. nadat ik een
beslissing heb genomen,
vind ikde andere keuzes niet
meer belangrijk

Rationalisation 2

beslissingen11. ik verzamel
graag veel informatie
wanneer ik een beslissing
neem

Vigilance 3

beslissingen12 ik vermijd het
nemen van beslissingen

Defensive Avoidance
3

beslissingen13. ik wil alleen
informatie over mijn
voorkeursalternatief horen

Rationalisation 3

beslissingen14. ik houd er
niet van verantwoordelijkheid
te nemen voor het maken

Buck Passing 3

mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
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van beslissingen
beslissingen15. ik vergeet of
zie belangrijke informatie
over keuzealternatieven over
het hoofd

Rationalisation 4

beslissingen16 de
mogelijkheid dat iets kleins
fout kan gaan, doet mijn
voorkeur abrupt omslaan

Hypervigilance 2

beslissingen17. als een
beslissing door iemand
anders of mijzelf kan worden
gemaakt laat ik de andere
persoon de beslissing
nemen
beslissingen18. wanneer ik
voor een moeilijke beslissing
sta, voel ik me somber over
het vinden van een goede
oplossing
beslissingen19. ik denk goed
en lang na voordat ik een
keuze maak

Buck Passing 4

beslissingen20. Ik stel het
nemen van beslissingen uit
tot het te laat is

Procrastination 2

beslissingen21. nadat een
beslissing is genomen,
besteed ik veel tijd mijzelf
ervan te overtuigen dat deze
keuze correct was
beslissingen22. ik stel het
nemen van beslissingen uit

Rationalisation 5

beslissingen23. ik kan niet
helder denken als ik
snel/gehaast een beslissing
moet nemen.

Hypervigilance 3

Defensive Avoidance
4

Vigilance 4

Procrastination 3

mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij
Schaal 1t/m 3**
1= geldt voor mij
2= geldt soms voor
mij
3= geldt niet voor mij

interval

interval

interval

interval

interval

interval

interval

interval

interval

* In de data-analyse is dit omgedraaid. In de enquête was de antwoordmogelijkheid 1= ja 2= nee 3 = ben ik
van plan echter is dit in de data niet te berekenen. Omdat er uitgegaan wordt van negatief en positief.
** In de data-analyse is dit omgedraaid. In de enquête was de antwoordmogelijkheid 1= geldt voor mij 2= geldt
soms voor mij 3 = geldt niet voor mij. In de data-analyse is dit omgedraaid:1= geldt niet voor mij, 2=geldt soms
voor mij en 3= geldt voor mij.
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Bijlage 4 Enquête

Klas
Profiel
Leeftijd
Geslacht
m/v

….
….
…
m/v

Er volgens straks een aantal stellingen, verdeeld over 6 vragenlijsten. Geef bij elke stelling aan in
hoeverre deze stelling op jou van toepassing is.

5 klopt helemaal

4

3

2

Kwaliteiten/Vragenlijst 1

1 klopt helemaal niet

De antwoordmogelijkheden zijn:
klopt helemaal niet 1 2 3 4 5 klopt helemaal

1 Ik denk na over de dingen waar ik mijn hele
leven al goed in ben geweest
2 Ik vraag uit mezelf aan anderen wat zij mijn
sterke en minder sterke eigenschappen vinden
3 Ik ga na wat mijn talenten of kwaliteiten zijn.
4 Als ik iets goed heb gedaan, denk ik na wat
mijn sterke eigenschappen hierin zijn
5 Als iets niet lukt, ga ik na wat mijn zwakke
eigenschappen hierin zijn.
6 Als ik iets nieuws moet doen, ga ik eerst na of
ik dit wel kan.
7 Als ik iets leer over mijn sterke en zwakke
eigenschappen, denk ik na over wat dit voor
mijn toekomst betekent.
8 Ik leer mijn kwaliteiten kennen door het
ondernemen van activiteiten buiten school
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5 klopt helemaal

4

3

2

1 klopt helemaal niet

Motieven / Vragenlijst 2

1 Ik ga na waarom iets mij interesseert

5 klopt helemaal

4

3

Studie exploratie / Vragenlijst 3

2

1 klopt helemaal niet

2 Als mijn ideeën botsen met anderen, denk ik
erover na waarom dit zo is.
3 Ik denk na over hoe ik vind dat mensen zich
moeten gedragen.
4 Ik ontdek wat ik echt belangrijk vind in het leven
door na te denken over dingen waar ik me rot over
voel.
5 Ik ontdek wat ik echt belangrijk vind in het leven
door na te denken over dingen waar ik gelukkig
van word.
6 Ik praat met anderen over welke taken goed
passen bij mijn persoonlijkheid.
7 Ik denk na over wat mij motiveert in mijn
(huidige) opleiding

1 Als ik een vervolgstudie ga doen, ga ik eerst na wat
je daarvoor precies moet kunnen.
2 Ik zoek uit welke opleidingen er zijn en kijk dan
wat er bij mij past
3 Ik zoek uit tegen welke problemen je aan kunt
lopen bij een vervolgopleiding die ik graag wil gaan
doen.
4 Ik houd zelf bij welke vervolgstudies voor mij
interessant zijn
5 Ik ga na waar ik het beste informatie kan vinden
over vervolgstudies

Onderzoeksrapport Janna Houben Januari 2017

45

2

3

4

2

3

4

5 klopt helemaal

1 klopt helemaal niet
1 klopt helemaal niet

Loopbaansturing / Vragenlijst 4

Netwerken / Vragenlijst 5

5 klopt helemaal

1 Ik zorg zelf dat ik de begeleiding krijg die ik nodig heb
om stappen te kunnen zetten in mijn loopbaan.
2 Ik doe extra dingen in mijn huidige opleiding, om meer
kansen te hebben in de toekomst.
3 Ik zorg ervoor dat de dingen die ik doe, bijdragen aan wat
ik wil bereiken.
4 Ik grijp kansen aan om de dingen te leren die belangrijk
zijn voor mijn toekomst
5 Ik vertel mijn decaan welke informatie ik nog nodig heb
met betrekking tot mijn vervolgstudie
6 Door het gebruik van Keuzeweb ben ik veel over mijzelf
te weten gekomen

1 Ik weet wie in mijn netwerk mij kunnen helpen in mijn
loopbaan.
2 Ik zorg dat ik de mensen in mijn netwerk goed op de
hoogte houd van waar ik mee bezig ben.
3 Ik gebruik mijn netwerk om zicht te krijgen op een leuke
studie.
4 Ik zorg dat ik buiten mijn opleiding mensen leer kennen,
die mij kunnen helpen in mijn loopbaan.
5 Als ik met iemand praat over mijn loopbaan, doe ik dat
op zo’n manier dat diegene mij zou willen helpen.
6 Ik vraag mensen die ik ken wat de ontwikkelingen zijn in
mijn (beoogde) vakgebied.

Hoe maken scholieren hun studiekeuze? De behoefte aan loopbaanbegeleiding

46

5 klopt helemaal

4

3

Begeleiding / Vragenlijst 6

2

1 klopt helemaal niet

De volgende vragen hebben betrekking tot wat jij tot nu toe gedaan hebt met betrekking tot
jouw keuze voor een vervolgstudie of andere stappen na het voltooien van de middelbare
school.

1 Het decanaat is betrokken bij mijn studiekeuze

5 klopt helemaal

4

3

Motivatie / Vragenlijst 7

2

1 klopt helemaal niet

2 Vanuit Het College Weert word ik
gestimuleerd over mijn studiekeuze na te
denken
3 Als ik met vragen zit, heb ik het gevoel dat ik
bij het decanaat gehoord word.
4 Ik weet dat je bij het decanaat een test kunt
laten doen
5 Mijn ouders zijn betrokken bij mijn
studiekeuze
6 De keuze van mijn vrienden/vriendinnen heeft
invloed op mijn eigen keuze

1 Ik heb voldoende tijd om een keuze te
maken voor mijn vervolgstudie
2 Ik ben gemotiveerd om een
vervolgstudie te kiezen
3 Ik heb twijfels of een bepaalde
studie/beroep bij mij past
4 Ik heb nagedacht over de praktische
zaken van mijn studiekeuze (op
kamers, lenen, etc.)
5 Ik weet (nog) niet wat ik wil
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Actie / Vragenlijst 8

Ja

Nee

Ik ben dit van
plan

1 Ik ben naar open dagen van
vervolgstudies geweest
2 Ik heb deelgenomen aan
meeloopdagen
VRAGENLIJST 9: Beslissingen
Instructies: Mensen verschillen in de manier waarop zij beslissingen nemen. Geef aan hoe jij
beslissingen neemt door bij elke vraag het antwoord aan te kruisen dat het best past bij jouw
gebruikelijke beslissingsstijl.

1

Ik voel enorme tijdsdruk als ik een beslissing moet nemen.

2
3

Ik voel me beter over keuzes als ik mezelf kan overtuigen dat de
beslissing niet zo belangrijk is.
Ik wil graag alle alternatieven overwegen.

4

Als ik een beslissing moet nemen, probeer ik er niet aan te denken.

5

Ik heb liever dat anderen beslissingen nemen.

6

8

Als het maken van een keuze me overrompeld, kies ik in een
opwelling.
Ik ben geneigd anderen de schuld te geven als een beslissing
verkeerd uitvalt.
Ik voel me ongemakkelijk bij het maken van beslissingen.

9

Zelfs nadat ik een beslissing heb genomen, stel ik snel handelen uit.

10

Nadat ik een beslissing heb genomen, vind ik de andere keuzes niet
meer belangrijk.

7
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3 = Geldt niet voor mij

2 = Geldt soms voor mij

Vragenlijst 9

1 = Geldt voor mij

De antwoordopties zijn
1 = Geldt voor mij
2 = Geldt soms voor mij
3 = Geldt niet voor mij
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Ik verzamel graag veel informatie, wanneer ik een beslissing neem.

12

Ik vermijd het nemen van beslissingen.

3 = Geldt niet voor mij

2 = Geldt soms voor mij

1 = Geldt voor mij

11

Ik wil alleen informatie over mijn voorkeursalternatief horen.
13
14

19

Ik houd er niet van verantwoordelijkheid te nemen voor het maken
van beslissingen
Ik vergeet of zie belangrijke informatie over keuzealternatieven
over het hoofd.
De mogelijkheid dat iets kleins fout kan gaan, doet mijn voorkeur
abrupt omslaan.
Als een beslissing door iemand anders of mijzelf kan worden
gemaakt, laat ik de andere persoon de beslissing nemen.
Wanneer ik voor een moeilijke beslissing sta, voel ik me somber
over het vinden van een goede oplossing.
Ik denk goed en lang na voordat ik een keuze maak.

20

Ik stel het nemen van beslissingen uit tot het te laat is.

21

Nadat een beslissing is genomen, besteed ik veel tijd mijzelf ervan
te overtuigen dat deze keuze correct was.
Ik stel het nemen van beslissingen uit.

15
16
17
18

22
23

Ik kan niet helder denken als ik snel/gehaast een beslissing moet
nemen.

Dank voor het invullen van de enquête.
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Bijlage 5 Correlatietabel
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