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1. InIeiding 

Voor de maatschappij in bet algemeen en voor meisjes in bet bijzonder zoo bet een goode zaak zijn als meer 
meisjes voor een tecbniscbe sbJdie zouden kiezen. Vanuit emancipatoriscb oogpunt en vanwege de goode 
voomitzicbten van technici op de arbeid.~markt zouden meisjes er voordeel van bebben. Economisch gezien 
zouden meer technische meisjes een bijdrage leveren voor het tekort aan technici dat dreigt vanwege 
tecbnologiscbe ontwikkelingen en demografiscbe verscbuivingen. 

Wat onderwijsniveau hekeft is de ongelijkbeid bJssen vrouwen en mannen sterk aan bet afnemen. 'ZA> was in 
1990 van de ingeschreven eerstejaars WO-sbJdenten 46% vrouw, in 1988 was dat 43% en in 1980 was dat 
35%. 
Kijken we echter naar de sbJdierichtingen die meisjes en jongens kiezen, dan zien we dat de ongeliJldleid in 
keuzes blijft bestaan. In 1986187 was bet aantal jongens met nabJurlrunde en wiskunde-B in bet pakket 
eindexamenvakken twee en een balf keer zo groot als bet aantal meisjes met deze vakken in bun pakket 
(Dekkers, 1990, bron CBS). Van deze meisjes koos 13% voor een technische universiteit (jongens 41%),7% 
voor een exacre SbJdie (jongens 10%) en 38% voor een andere B-richting (jongens 17%), dat wil zeggen een 
ricbting waarvoor nabJurkunde verplicht is, bijvoorbeeld biologie en medicijnen. Het percentage van de 
meisjes met een B-pakket dat geen universitaire 'B-sbJdie' kiest scbommeIt rond de 45% (jongens 35%). In 
vergelijking met de jaren daarvoor is er sprake van een lichte stijging van zowel bet percentage van de 
meisjes als het percentage van de jongens dat techniek kiest Het percentage exact kiezers blijft nagenoeg 
gelijk en bet percentage van de meisjes zowel als van de jongens dat een overige B-richting kiest neemt iets 
af (CBS, zakboek onderwijsstatistieken, 1990). De vooraanmeldingen voor bet komende SbJdiejaar, 
199211993, voor de Tecbnische Universiteiten, zijn ecbter veellager dan betjaar daarvoor (ca. -10%). 

Waarom kiezen nog steeds vee) minder meisjes dan jongens voor een tecbnische studie? 
De eerste slap op weg naar een teclmiscbe SbJdie wordt gedaan bij de keuze van een B-pakket op de 
middelbare scbool. Hoewel de laatste jaren meisjes vaker dan vroeger wiskunde in bun pakket opoemen, 
kiezen ze vakken als natuurlcunde, scheikunde en wiskunde-B toch nog steeds veel minder vaak dan jongens. 
Voor een tecbniscbe sbJdie zijn de vakken natuurkunde en wiskunde-B verplicht De centrale vraag in dit 
onderzoek is dan ook welke factoren de vakkenpakketkeuze verklaren, met name het al dan Diet 
kiezen van de vakken natuurkunde en wiskunde-B. 

In dit rapport wordt in hoofdstuk: twee een literabJuroverzicht gegeven van de diverse deelterreinen van het 
keuzeproces. In hoofdsblk drie wordt de probleemstelling Bader uitgewerkt en in hoofdsblk vier wordt de 
tbeorie die de basis vormt voor dit onderzoek beschreven. De opzet en uitvoering van het onderzoek wordt 
bescbreven in hoofdstuk: vijf. In hoofdsblk zes volgen de resultaten en in hoofdsblk zeven de conclusies. 
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2. Literatuuroverzicbt 

De studiekeuze en de vakkenpakketkeuze kunnen opgevat worden als een beslissingsproces, waarbij een 
afweging plaatsvindt aan de hand van de informatie die men heeft. Daarbij spelen doelen op korte tennijn en 
doelen op lange tennijn een rol, evenals de geschatte kans deze doelen te bereiken met een bepaalde keuze. 
Blijkbaar verschillen meisjes en jongens in doelen enlof in schattingen van de kansen deze doelen te bereiken 
met een bepaalde studiekeuze, of in de hoeveelheid en soort informatie die ze hebben. 

Onderzoekers van verschillende disciplines in de sociale wetenschappen, met name de psychologie en de 
sociologie, hebben voor diverse deelterreinen van het keuzeproces evenals voor verschillende 
keuzemomenten, getracht te achterllalen waarom meisjes en vrouwen andere keuzes maken dan jongens en 
mannen. In het onderstaande is uitgegaan van verschillende factoren die bij sekseverschillen in studiekeuze 
relevant worden geacht. Zij zijn ingedeeld in biologische factoren, verschillen in opvoeding, attitudes, 
affeetieve factoren, attributies, beroepsverwachtingen en sekserollen, en socio-economische factoren. 

2.1 Biologiscbe verschillen 

Er zijn zoveel Diet-biologische factoren gevonden die de sekseverschillen in studiekeuze kunnen verklaren, 
waarvan sommige factoren al op zeer jonge leeftijd een rol spelen, dat de eventuele invioed van biologische 
verschillen Diet meer is na te gaan (Van Vonderen, 1989). We gaan er daarom van uit dat er geen biologi
sche verschillen zijn wat betreft het kuonen of willen kiezen van een bepaalde studie. 

2.2 VerschiDen in opvoeding 

Onderzoekers zoals Fox, Tobin en Brody (1979), Jacklin (1979), Nash (1979) en Fennema (1974) hebben ter 
verldaring van sekseverschillen in wiskundeprestaties en -keuzes gewezen op verschillen in socialisatie
ervaringen tussen meisjes en jongens. Ouders, onderwijzers, en decanen bepalen boe meisjes en jongens zicb 
beboren te gedragen, wat nuttig is voor meisjes en voor jongens en wat meisjes en jongens wei of niet 
kunnen. Als. bun houding in overeenstemming is met cuiturele stereotypeD, dan Ieren meisjes en jongens zich 
sexe-stereotype te gedragen. Zo vindt, bijvoorbeeId, overdracht plaats van de algemene overtuiging dat 
jongens beter zijn in wiskunde en ook dat wiskunde niet zo belangrijk is voor een meisje. Dergelijke normen 
en verwachtingen lOuden een ontmoedigend effect hebben op de motivatie van meisjes om goede 
wiskundeprestaties te leveren. 

Meece en Eccles (1982) onderscheiden in bun overzichtsstudie naar sekseverschillen in wiskundekeuzes en -
prestaties drie belangrijke manieren waarop ouders, Ieraren en decanen invloed kunnen uitoefenen op keuze-, 
prestatie- en motivatieverschillen tussen meisjes en jongens. 

a. Als voorbeeld: opvoeders zijn alleen al door hun verschil in beroepsuitoefening een voorbeeld 
(rolmodel) voor kinderen. Door hun bouding kunnen zij een rolbevestigende of juist een 
roidoorbrekende invloed uitoefenen. In Nederland is op dit gebied onderzoek gedaan door Van der 
Werf e.a. (1984). Zij hebben onderzocht of meisjes die les krijgen van een vrouwelijke docent 
(rolmodel) vaker exacte vakken kiezen dan meisjes die les krijgen van een mannelijke docent. Oat 
bleek Diet bet geval; weI wezen de resultaten op een positief verlland tussen de attitude van docenten 
en keuzes van meisjes, maar deze relatie was niet afhankelijk van de sekse van de docent Zie op dit 
gebied ook onderzoek van Van Eck en Veeken (1986). 

b. Door te stimuleren: opvoeders bebben verschillende verwacbtingen ten aanzien van meisjes en 
jongens, welke op verschillende wijzen tangs directe en indirecte weg aan de kinderen worden 
overgedragen. Terugkerende onderwetpen in de onderzoeksliteratuur zijn: 
- ouders en deeanen stimuleren meisjes minder dan jongens om voortgezette wiskundevakken te kiezen 
(Parsons, Adler en Kaczala, Eccles 1983); 
- docenten geven meer aandachl aan jongens dan aan mcisjcs (Jungbluth, 1982); 

c. Door gelegenbeid te scheppen: Opvoeders voorzien in activiteiten die verschillend zijn voor meisjes en 
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jongens en moedigen ook verschillende activiteiten aan, waardoor kinderen verschilJende interesses en 
vaardigheden leren. ZI:J is bijvoorbeeld regelmatig gewezen op bet verband tossen speelgoed dat 
meisjes en jongens krijgen en gebruiken en verscbiUen in ontwikkeling van ruimtelijk inzicht (Connor 
et aI. 1978). 

2.3 VerschiUen in attitndes tnssen meisjes en jongens 

Ondenoek naar sekseverschillen in wiskundeprestaties en studiekeuze-motivatie is sterk geworteld in bet 
attitudeondetzoek. Met name gaat bet bierbij om verscbillen in percepties tussen leerlingen van bun wiskun
debekwaambeid alsook van gepercipeerde seksestereotypering van bet yak wiskunde en de nuttigbeid of ge
bruikswaarde crvan. Meisjes en jongens verschillen in bun houding en verwacbtingen ten aanzien van 
verschillende leervakken. Deze boudingen en vcrwacbtingen zijn gerelateerd san de sekserol die men via bet 
socialisatieproces sanlcert. Op de rol van attitudes komen we later nog terug. 

2.4 Niet bet verstand, maar bet gevoel is verscbillend 

Jongens staan over bet algemeen positiever tegenover wiskunde dan meisjes en zijn ook minder ongerust 
over bet bebalen van een goed resultaat. Hoewel dit een Hjn is die regelmatig in ondenoeksresultaten 
tevoorscbijn komt (zie ondermeer Fox. Tobin en Brody. 1979), is deze relatie niet gebcel onomstreden. 
Onderzoeksbevindingen zijn in de regel niet gecorrigeerd op de mogelijkbeid OOt jongens minder snel zullen 
toegeven OOt ze ongerust zijn. zeker niet als bet gast om een yak OOt sterk verbonden is met bet begrip 
mannelijkbeid. 

2.S VerschiUen in toekenning van oorzaken aan succes or mislukking 

Verwachtingen van succes of mislukking beInvloeden de mate waarin een persoon prestatiegericbt gedrag za1 
vertonen. Deze gedacbte is gebaseerd op bet model van Weiner (1974). Hierin wordt verondersteld dat 
mensen met ceo hoge succesvcrwachting naar waarschijnlijkbeid eeo bogcre prestatie zuBen leveren dan 
personen met cen lage succesverwachting. De succesverwacbting kan door het individu worden gebaseerd op 
zowel interne als extetne factoren. Interne factoren zijn bijvoorbeeld eigen inzet of eigen bekwaambeid. 
terwijl externe oorzakcn meer worden bepaald door de toevalligbeid van de situatie. door gcluk of andere, 
niet direct door het individu betnvloedbare factoren. De hypothese luidt vervolgens dat naarmate de 
succesverwachting meer ontieend is san interne factoren, deze stabieler is en een persoon meer vertrouwen 
zal hebben in eigcn succes in de toekomst. Deze aan de attributietheorie ontJeende assumpties zijn op 
verschillende wijze toegepast in bet onderzoek naar sekseverscbiUen in wiskundeprestaties en keuzes (Eccles. 
1983. Frieze e.a 1978). ZI:J blijkt de correlatie tussen goede wiskundeprestaties in bet verleden en perceptie 
van eigen wiskundebekwaambeid voor mannen veel sterker te zijn dan voor vrouwen (Eccles. 1983). 

2.6 Beroepsverwacbtingen en seksernUen 

Chipman en Thomas bebben zicb afgevraagd of bet nog weI joist is om te veronderstellen OOt een grotere 
deelname van meisjes san wiskundevakken op de middelbare scbool de sleutel vormt tot verruiming van 
carri~keuzes door vrouwen (1985). Meisjes blijken op dit moment aardig te zijn vertegenwoordigd in 
wiskundelessen in eindexamenklassen van middelbare scholen, maar hun deelname san academische 
studiericbtingen met een boog wiskundig niveau is relatief veel minder sterk gestegen. Kennelijk, zo 
constateren zij, is er een probleem bij de overgang van middelbare scbool naar de universiteit en zij wijzen 
bierbij op de mogelijke barri~ die wordt gevormd door de sekse-stereotypering van beroepen die verbonden 
zijn met bepaalde studiericbtingen. Zij suggereren OOt beroepsverwacbtingen en de wijze waarop deze 
gelcoppeld zijn san sekse-rol orientaties een van de belangrijke verklaringen is voor de lage 
vertegenwoordiging van vrouwen in techniscbe en wiskundige studierichtingen. 
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Bel conflict tussen carri~re- en familieorientaties beeft gevolg voor de carrierekeuzes van vrouwen, maar dat 
is niet de enige belemmering. Steinkamp en Maebr (1984) komen tot de conclusie dat jongens en meisjes 
gemiddeld te weinig verschillen in prestatie en in motivatie op het gebied van exacte vakken om de lage 
vertegenwoordiging van vrouwen in natuurwetenschappelijke beroepen te verklaren. In hUD onderzoek zijn 
meisjes sterker nog dan jongens van meDing dat technische of Datuurwetenschappelijke beroepen niet 
specifiek iets zijn voor mannen. Daarentegen zijn de meisjes weI negatiever dan jongens in hun antwoorden 
a1s hen gevraagd wordt naar de relatic tUsseD deze beroepeo en studierichtingen en henzelf. Rossi (1965) 
veronderstelde dat meisjes van eeo natuurwetenschappelijke carriere afzien vanwege de verwacbte 
vijandigheid van mannelijke collega's. 

1.7 Socio-economische factoren 

Socio-economische factoren en familieachtergrond zijn in diverse onderzoeken eveneens van invloed 
gebleken op de keuze van meisjes voor een kwantitatieve stuqierichting. Zo vonden Steinkamp en Maehr 
(1984) dat meisjes nit lagere milieus een grotere belangstelling voor beroepen in de natuurwetenscbap aan de 
dag legden dan de jongens, terwijl in de hogere sociale klasse deze situatie juist omgekeerd was. 
In andere studies is gewezen op de invloed van het beroep van de ouders en de familiesamenstelling op de 
keuze van studiericbtingen van bun dochters. Oit bleek ondermeer uit een vergelijkend onderzoek van Van 
Vonderen en Dijkstra (1987) onder eerstejaars vrouwelijke studenten pedagogiek en tecbniek. Uit bun data 
bleek dat meisjes waarvan de vader een techniscb beroep nitoefende, evenals meisjes die geen broers hadden 
significant vaker voorkwamen onder de techniek kiezers. 
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3. Uiiwerking van de probleemsteUing 

Vil bel literatuuroverzicht blijkt dat er op bet moment dat meisjes en jongens hun vakkenpakket kiezen (en 
later hun tertiaire opleiding) al een santal factoren onderscheiden kunnen worden die de keuze mede zullen 
bepalen: we nemen san geen biologische, maar wei socialisatie factoren. De verschillen in opvoeding 
monden uit in verschillende attitudes van meisjes en jongens tegenover techniek en exacte vakken. Zij blijken 
ook geleerd te hebben kansen op slagen en falen san verschillende oorzaken toe te kennen en ze bebben 
vanuit hun sekserollen ook verschillende verwachtingen ten aanzien van hun toekomstig beroep. Deze 
verschillen in opvoeding zijn niet voor alle sociaal-economische niveaus in de maatschappij hetzelfde. 
Over de rol die de ouders van de leerlingen spelen bij het keuzeproces is nog weinig bekend. Toch vormen 
zij een belangrijk deel van de dagelijkse omgeving van de leerlingen, niet aIleen nu, maar ook in bet 
verleden. Daarom zullen zij ook bij het onderzoek betrokken worden. De betreffende ouders zullen parallel 
san de leerlingen een sangepaste vragenlijst toegestuurd krijgen. 

Het studiekeuzeproces begint al bij de vakkenpakketkeuze op de middelbare school. De eerste keuzes worden 
gemaakt in de loop van het derde schooljaar. 
Bestaand onderzoek richt zich vooral op eerstejaars studenten en op middelbare scholieren die al een 
studiekeuze gemaakt hebben. Er is dus vooral gekeken naar het resultaat van het studiekeuzeproces. Echter, 
de beelden, motieven en de rol die de diverse andere factoren tijdens bet studiekeuzeproces spelen, zijn na 
afI00p van het proces niet meer goed meetbaar. Een al vaststaande studiekeuze zal er immers licbt toe leiden 
dat met betrekking tot afwegingendie san de keuze zijn voorafgegsan, een proces van rationaiisatie optreedt. 
Deze overweging beeft ons doen kiezen voor informatieverzameling onder die middelbare scholieren die DOg 
niet san een definitieve keuze toe zijn, dus wat vakkenpakketten betreft in VWO-3 niet san het einde van het 
scbooljaar, maar vrij vroeg in het schooljaar. 
Omdat het totale studiekeuzeproces vaak enige jaren in beslag neemt is wat betreft de uiteindelijke 
studiekeuze een longitudinale onderzoeksopzet wenselijk. Oit project is dan ook onderdeel van een groter 
onderzoek dat loopt van 3-VWO tot 6-VWO en dat als hoofdtbema de uiteindelijke studiekeuze beeft. 

De volgorde waarin voor bepaalde vakken, een studiericbting en een beroep gekozen wordt is niet voor 
iedere leerling hetzelfde. Sommigen zullen al een bepaald beroepsbeeld voor ogen hebben en kiezen daarbij 
een geschikte studierichting en, hieraan voorafgsand, een geschikt vakkenpakket. Anderen weten in welke 
richting ze veeder willen studeren en kiezen een daarbij passend vakkenpakket op het VWO, terwijl ze DOg 
geen duidelijk beroepsbeeld bebben. Weer anderen kiezen eerst voor een bepaald vakkenpakket op het VWO 
en besluiten in de laatste jaren van bet VWO welke studiericbting ze zullen kiezen en daarna welk beroep ( 
of omgekeerd: eerst een hemep en dan een daarbij passende studiericbting) (Fig. I). Mogelijke volgordes zijn 
dus: 

bemep ----> studierichting ---> vakkenpakket 
studierichting ----> vakkenpakket ---------> hemep 
vakkenpakket ---> studiericbting ---> beroep 
vakkenpakket ----> beroep ----> studierichting 

Het is niet duidelijk of er een bepaalde volgorde overheerst en als er een overheerst, welke volgorde dat dan 
is. Daarom zullen in dit onderzoek zowel aspecten van het kiezeD van bepaalde vakken als van voorkeuren 
voor een studierichting en hemep san de orde komen. 

preferentie van 
STIJDIERICHTING 

Tl 
preferentie van 
BEROEP 
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Keuzemogelijkbeden op het VWO 

Het VWO omvat zes leetjaren. De eerste drie leetjaren bevatten voor alle leerlingen dezelfde vakken, te 
weten Nederlands, Frans, Duits, Engels, gescbiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en 
biologie; daarnaast nog sport, en enkele expressievakken zoals muziek, tekenen en bandvaardigbeid Op veel 
scbolen, zeker bij de gymnasium variant, bestaat bovendien de mogelijkbeid om al in deze eerste jaren 
Grieb enlof Latijn te kiezen. 
Het eindexamen aan bet einde van bet zesde leetjaar bestaat nit minimaal zeven vakken, waarbij Nederlands 
en minstens ~n modeme taal verpJicbt zijn. Bijna alle scbolen steUen Engels als verplicbte modeme taal. 
De overige vakken kuooen vrij gelcozen worden, met uitzondering van de expressievakken: er mag booguit 
~ expressievak gekozen worden. 
De eerste kenzes mooten na bet derde leetjaar gemaakt worden. In bet vierde leetjaar zijn er zes vakken 
verplicbt en kunnen nog vier of vijf vakken vrij gelcozen worden, binnen de mogeJijlcbeden die de individuele 
scooten bieden. Deze zes verplichte vakken zijn: Nederlands, Frans. Duits, Engels, gescbiedenis en wiskunde. 
In bet kader van dit onderzoelc is het interessant op te merken dat er onder deze zes verplichte vakken vijf 
A-vakken zijn en ~ B-vak! 
Na het vierde leetjaar worden dan de zeven vakken van bet definitieve eindexamenpakket gelcozen. 

Eisen aan het eindexamenpakket voor toegang tot het WO: 

Bij de vervolgstudies kunnen we globaal vier groepen studies onderscbeiden, die verscbillende eisen aan het 
eindexamenpakket stellen: 

1) natuurkunde en scbeikunde verplicbt: 

2) natuurkunde en wiskunde b verplicbt: 

3) wiskunde a of wiSkunde b verplicht: 

4) geen pakketeisen: 

mediscbe ricbtingen, landbouw 

tecbniscbe en natuurwetenscbappelijke richtingen 

economiscbe, bestuurlijke en een aantal andere sociale 
wetenschappen 

talen, de meeste overige studierichtingen 
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POot-studie 

In een pilot-studie onder derde kIas VWO leerlingen vroeg in het schooljaar (oktober 1991) weed bet gedrag 
onderzocht wat betreft vakkenpakketlceuze, studiekeuze en beroepskeuze. De specifieke vragen over studie
en beroepskeuze waren voor de meeste leerlingen nog erg moeilijk te beantwoorden. Ook de 
keuzemogelijkheden ten aanzien van de verschillende vakken waren bij de leerlingen nog vrij onbekend: de 
infonnatievoorziening en de keuzegesprekken moesten immers nog plaatsvinden. Verder bleken tamelijk veel 
leerlingcn zich de laatstc twee rapportcijfers niet meer te herinneren. Daarom is besloten om: 

a) het onderzoek vooral te richten op de vakkenpakketlceuze, en naar studiekeuze en beroepskeuze aileen 
in algemene termen te vragen 

b) de uitvoering van bet onderzoek later in het schooljaar te laten plaatsvinden (maartlapril 1992), zodat 
de leerlingen in ieder geval op de boogte zijn van de keuzemogelijkheden, maar nog niet defmitief 
bestist hebbeu. 

c) de rapportcijfers niet aan de leerlingen te vrageu, maar via de scbooldecaan. 

Samengevat luidt de probleemstelUng: 

* Welke factoren verklaren de vakkenpakketlceuze aan het einde van de derde kIas van het VWO, met name 
het aI dan niet kiezen van de vakken natuurkunde en wiskunde b? 

* Welke van deze factoren verk:laren het verschil in de keuzes van meisjes en jongens ten aanzien van de 
B-vakken? 

* Zijn er bij deze leerlingen al voorkeuren gevormd ten aanzien van latere stndie- en beroepskeuzes. met 
name wat technische richtingen betreft? Zo ja, hoe luiden deze voork:euren? 

* Komen de opvattingen van de ouders overeen met die van hun kinderen? 
Zo nee. welke factoren vinden de ouders belangrijker en welke minder belangrijk? 
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4. Tbeoretiscb model 

Een verklaringsmodel voor keuzeverschillen 

In bet voorgaande is een overzicbt gegeven van factoren die volgens verschillende auteurs bet keuzegedrag 
van meisjes en jongens bepalen. Tussen de beschreven determinanten van de studiekeuze kunnen verbanden 
worden gelegd. In Nederland wordt bij onderzoek naar de acbtergrond en oorzakeu van de verscbillen in 
keuzen tussen meisjes en jongense vaak gebruik gemaakt van bet model van Eccles, dat verschillende 
factoren in bun onderlinge relatie weergeeft (Eccles, 1987). 

Dit model noemt succesverwacbting en subjectieve waardering als de twee factoren die uiteindelijk 
verscbillen in studiekeuze bepalen. Verscbillen in succesverwachting en subjectieve waardering zijn bet 
gevolg van verscbillen in zelfbeeld, zelfvertrouwen, causale attributiepatronen voor stagen en falen, 
(rol)verwacbtingen van opvoeders, eigen (rol)opvattingen en van gepercipioorde kenmerken van bet gedrag 
dat bij de keuze boort en de verwacbte uitkomst daarvan. Elk van deze determinanten is op zicb weer bet 
resultaat van de voorafgaande voorgescbiedenis van de persoon en van bet gedrag en de opvatting van 
opvoeders daarin. 

Cultural 
Mlleu 

1. Gender role 
s"reot~ .. 

2. Cultural -...oty,.. 
of subject mGttlr 
and occupational 
cnorac •• lstlcs 

Figuur 1: Het model van Eccles 

Child's 
Perception 

of 
t. SoclalizerJ belief., 

expectotlon., ond 
altltud .. 

2. Gender roIu 
3. Activity stersoty,.. 

ClaUd's 
I nt.pr,'aUoM 
of Experience 

t. Causal attributloM 
2. Loc .. of eontro1 

Child's Goo Is 
and 

General Self-Schemata 
" Self-schemata 
2. Short term ooois 
3. Lona term goats 
4. Ideal Slif 
5. Self-concept of 

0lIl" abltttl .. 
6. Perception. of 

ta.k demands 

ChiN'. 
Affective 
Memorl. 1---'" Sub}eetlve 

TOIk VOlue 
t. incentive oneS 

attainment wi ... 
2. UtHlty volul 
3. Cost' 

AchllvltMllt
Related 
Chole .. 

Het model van Eccles is zoor uitgebreid en is gescbikt voor longitudinaal onderzoek dat loopt van de oorste 
scbooljaren tot volwassenheid. Voor onderzoek naar de vakkenpakketkeuze en de studiekeuze van VWO 
leerlingen is vooral de laatste fase uil dit model van belang. waarin de afweging tusscn de verschiJlendc 
vakken en studiericbtingen plaatsvindt aan de hand van succcsverwacbting en subjecticve waardering. Deze 
laatste fase is gebaseerd op oon zogenaamd waarde-verwacbtingsmodel, waarin de 'waarden' betrekkiug 
bebben op bet nut, plezier, de inspanning en andere tooten en baten van de alternatieven waaruit kan worden 
gekozen. De verwachting bestaat uit de gepercipioorde kans dat bet gekozen altematief zal bijdragen aan het 
bereiken van de waarden. 
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Waarde-verwachtingsmodellen zijn gebruikelijk voor onderzoek: dat is gebaseerd op rationeel keuzegedrag. In 
de sociale psychologie zijn deze modellen vertaald in cognitieve evenwichtsmodellen en in modellen die de 
reJatie tussen attitude en gedrag aangeven. 

Fishbein en Ajzen (1975) hebben een attitude-gedragsmodel ontwikkeld dat goode aanknopingspunten biedt 
voor onderzoek naar beinvloeding van gedrag door middel van voorlichting. Doel van het model is het voor
spellen van gedragsintenties en daarmee samenhangend toekomstig gedrag. Het model schakelt gedrag en 
intenties ongeveer gelijk en veronderstelt een hoge correlatie mi18 beide concepten op eenzelfde niveau van 
specificiteit worden gemeten. Verder is de tijdspanne tussen intentie en gedrag van belang: hoe groter deze 
is, des te moeilijker de voorspeI1ing van feitelijk gedrag zal zijn. Ben gedragsintentie leidt, kortom., Diet altijd 
tot dat gedrag: de intentie kan voorwaardelijk zijn, er kunnen belemmeringen zijn of de intentie kan 
veranderen in de tijd. 

Gedragsintenties worden in het model voorspeld door twee componenten: de attitude (de motivationele 
component) en de subjectieve norm (de normatieve component), zie figuuc 2. 
De attitude bestaat uit het produkt van beliefs en evaluaties. Beliefs zijn verondersteningen over de gevolgen 
van het gedrag. Deze hebben de vorm van een waarschijnlijkbeidsoordeel over de reJatie tussen bet 
betreffende gedrag en een gevolg van het gedrag: bijvoorbeeld ' Als ik een B-pakket kies. doe ik een studie 
die (waarschijnlijk weVniet) goed bij mij past'. Naast dit waarscbijnlijkbeidsoordeel wordt ook gevraagd naar 
de evaluatie in termen van: 'Ik vind dat gevolg positief/negatief. 
De subjectieve norm heeft een vergelijkbare structuuc. Deze bestaat uit het produkt van normatieve beliefs en 
de motivatie tot conformeren. Normatieve beliefs geven aan in hoeverre men het idee beeft dat men 
(bijvoorbeeld) een B-pakkel behoort te nemen (voigens relevante anderen of in het algemeen in deze 
sameoleving). De motivatie tot conformeren geeft de sterkte van de motivatie aan om aan die verwachtingen 
te voldoen, te conformeren. 

Piguuc 2: Het model van Fishbein & Ajzen 

_EL_IEFS ___ ----1 ~ I ATTITIJDE J 
EV ALUA TIES . -

NORMATIEVE 
BELIEFS 

1-------1 -7 

MOTIVATIE TOT 
CONFORMEREN 

SUBJECTIEVE 
NORM 

De attitude van een persoon bestaat dus volgens Fishbein en Ajzen uit het totaal van de specifieke aspecten 
die een persoon verbindt aan een bepaalde keuze of gedtagsvorm indusief de voor- en nadelen die de 
persoon aan elk van die aspecten waarneemt. Bijvoorbeeld aan het kiezen van een studie is voor iedereen een 
groat aantal gevolgen gekoppeld. Sommige mensen zunen andere gevolgen koppelen aan dat gedrag dan 
anderen, hetgeen veroorzaakt kan worden door verschillen in kennis (informatie) en ervaring. Fishbein en 
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Ajzen noemen een dergelijke koppeliog een 'belief'. Naast de mate waarin een belief meespeelt is het 
belangrijk om te weten of een bepaald gevolg aIs positief of als negatief wordt ervaren. Deze waardering van 
de gevolgen noemen zij evaluaties. 
Behalve de attitude heeft ook de sociale omgeving volgens het gedragsmodel van Fishbein en Ajzen een 
remmende of stimulerende invloed op het gedrag. Het gaat daarbij om de indruk die de persoon zeif heeft 
van normatieve opvattiogen van voor die persoon relevante anderen. Naarmate de sociale norm die iemand 
ervaart positiever is ten aanzien van het gedrag, zal de persoon sterker de intentie hebben om het gedrag uit 
te voeren. De subjectieve norm bevat twee componenten: 

- referentopvattiogen: opvattingen over wat anderen denken (in het vervolg 'normatieve beliefs' genoemd) 
- motivatie om te conformeren: de geneigdheid van een persoon om zich van een specifieke ander iets aan 
te trekken. 

De attitude en de subjectieve norm hoeven niet altijd even belangrijk te zijn voor ieder onderwerp. Daarom 
worden in het model gewichten toegekend aan de attitude en de subjectieve norm. 

In het model zijn de drie componenten van attitudes te herkennen: de affectieve component is te vinden in de 
evaluaties, de cognitieve in de beliefs en de conatieve (of gedragsmatige) in intentie en gedrag. 

In het model van Fishbein en Ajzen zijn 'attitude' en 'subjectieve norm' de belangrijkste determinanten van 
gedrag. Gedrag zal vooral veranderen onder invlood van veranderingen in attitude en gepercipieerde sociale 
norm. Interventies - zoals voorlichtingsprogramma's - mooten passen bij de sttuctuur van de 
gedragsdeterminanten en deze veranderen in de richting van een positieve gedragsintentie. 
Allerlei exteme varlabelen, zoals sociaal-economische status, intelligentie en algemene attitudes zijn te 
beschouwen als hulpbronnen of restricties. Dergelijke variabelen beinvloeden de beliefs, evaluaties, 
referentopvattingen en motivatie om te conformeren, en het relatieve belang OOt aan attitude en sociale norm 
wordt gehecht In laatste instantie kunnen ze ook een ban'iere vormen tussen gedragsintentie en gedrag. Het 
model is dan ook verwant met de 'subjective expected utility' modellen uit de beslissingstheorie en de 
rationele keuzetheorie. 

In dit onderzoek zullen een aantal exteme variabelen opgenomen worden. De invloed van deze exteme 
variabelen op de modelvariabelen zal nader onderzocht worden. 

Als exteme variabelen zullen worden opgenomen: 
- Rapportcijfers: aIs een soort exteme maat voor de capaciteiten van de leerlingen, ter vergelijking met de 

gepercipieerde capaciteiten. 
Attitudes ten aanzien van andere vakken dan de B-vakken: het kiezen van bepaalde vakken houdt immers 
altijd in dat een aantal andere vakken niet gekozen kunnen worden. Een voorkeur voor een bepaald yak is 
een relatief begrip. 
Toekomstwensen en verwachtingen ten aanzien van betaald werle, partner en kinderen: de hooveelheid tijd 
en moeite die men beslist te nemen voor een opleiding kan mede afhangen van de verwachte opbrengst 
van die opleiding, namelijk de mate waarin men een beroep uitoefent en een inkomen verdient waarbij 
men van de opleiding gebruik maakt. 
De sociaal-economische status van de ouders 
Specifieke kenmerken van de individuele scholen uit het onderzoek de hoeveelheid en soort informatie 
die de leerlingen op de afzonderlijke scholen krijgen, slad-of streekscholen, eventuele regionale 
verschillen. 

Ondenoek naar seksespecifieke vakkenpakketkeuzen en studiekeuzen, met name de keuze voor een technisch 
wetenschappelijke opleiding, volgens het model van Fishbein en Ajzen zal uitgaan van verschillende beliefs 
en evaluaties omtrent bet kiezen van B-vakken en een techniscbe studiekeuze: bebben meisjes en jongens 
verschillende beliefs over een studielberoep in de tecbniek en waarderen zij dezelfde beliefs anders? Om 
deze vragen te beantwoorden moeten die beliefs in kaart worden gebracht. Oit is DOg niet eerder systematiscb 
gedaan. 

Voor de invulling van de verschillende aspecten van de 'beliefs' zal gebruik gemaakt worden van de theorie 
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van Eccles (Eccles. 1987). Zij onderscbeidt vier aspecten die bij de keuze een rol spelen. 
Deze vier aspecten zijn: intrinsiek nut, extrinsiek nut, kosten en de imago-waarde. 
- De imago-waarde van een bepaald vak geeft aan of dat vak als 'passend bij de eigen persoonlijkheid' 
ervaren wordt. of een vak een positieve bijdrage levert aan het beeld van de eigen persoonlijkheid. 
- Het extrinsieke DUt van een bepaald vak is het nut op de lange tennijn, bijvoorbeeld het nut van een vak 
voor latere sludie of beroep. 
- Hel intrinsiek nut geeft het plezier en de interesse in een bepaaid vak weer: nut op kortere termijn. 
- De kosten zijn afhankelijk van de moeilijkheid van een vak: een voor de leerling moeilijk vak kost meer 
tijd en moeite dan een gemakkelijker vak. De gepercipieerde capaciteiten spelen bierbij een roJ. Verder houdt 
eeD keuze voor bepaaide vakken altijd in dat andere vakkeD niet gek:ozen worden: bet niet kUDDen kiezen van 
andere vakkeD vormt ook eeD onderdeel van de kosten. 

14 



5. Opzet en uitvoering van bet onderzoek 

Het onderzoek bestond uit een schriftelijke enqu~te onder derde ldas VWO leerlingen en bun ouders. 
De leerlingen vulden de vragenlijst in op school tijdens een lesuur. Zij kregen een vragenlijst mee voor hun 
ouders om die te laten invullen en daama weer op school bij de decaan in te leveren. 
Daarnaast bebben er per scbool mondelinge interviews plaatsgevonden met de decaan. Hierin kwamen de 
specifieke kenmerken van de betreffende school aan de orde, met name de verschillende regelingen ten 
aanzien van de keuzemogelijkbeden en de keuzebegeleiding. 
In de vragenlijst werden de verscbillende componenten uit het theoretiscbe model gemeten. Verder was de 
vrageolijst een meetinstrument voor de in hoofdstuk vier genoemde externe variabelen. 
In de vragenlijst ligt de nadruk: op de vakken natuuikunde, Frans en wiskunde. Natuurlrunde en wiskunde 
omdat dat de vakken zijn die vereist zijn voor een technische universitaire stuWe; Frans, een A-vak en 
'typisch meisjes-vak', tee vergelijking met de twee eerder genoemde B-vakken. Ten aanzien van de overige 
vakken is er minder specifiek gemeten. 

Steekproef 

Het was de bedoeling om in lotaal circa 600 leerlingen (meisjes en jongens) van VWO-3 te benaderen via 
decanen van VWO-scholen: 300 uit de regio Eindhoven en 300 uit een ander gedeelte van bet land. Deze 
laatste groep is een controlegroep om te voorkomen dat het 'technische k:arak.ter' van Eindhoven (11JE, 
Philips) een vertekend beeld oplevert. Bij een gemiddelde schoolgrootte van honderd leerlingen per leetjaar 
(schatting) zouden zes scholen benaderd moeten worden. Er is gekozen voor de regio's Eindhoven en de kop 
van Noordholland. Per school is getracbt alIe derde k1as VWO leerlingen een vragenlijst in te laten vuUen. 
Uiteindelijk zijn vier scholen in de regio Eindhoven benaderd (306 leerlingen) en twee in Noordbolland (155 
leerlingen). Er bleken zich geen significante verschillen tussen de twee regio's voor te doen wat betreft 
vakkenvoorkeuren, studievoorkeuren en beroepsvoorkeuren. Daarom is er van afgezien om ook in de regio 
Noordholland meer scOOlen te benaderen om zo aan 300 leerlingen te komen. De verdeling van de leerlingen, 
meisjes en jongens, over de zes scholen is in onderstaande tabel weergegeven. 

scholen in regio totaal meisjes jongens 

Eindhoven 1 98 54 44 
2 80 40 40 

" 3 46 26 20 
4 82 40 42 

Noordholland 5 67 23 44 
" 6 88 55 33 

lotaal 461 238 223 

De lotale onderzoeksgroep bestaat uit 461 leerlingen in de derde k1as van bet VWQ, afkomstig van zes 
verschillende scholen; vier scholen in de regio Eindhoven, zowel in de slad als in de grotere dorpen en twee 
scholen in Noord-HoUand. Btn school is een openbare school, verder vier R.K. scholen en een 
samenwerkingsschool (R.K., P.C., openbaar en nuts). 
De onderzochte groep bestaat uit 238 meisjes en 223 jongens. 
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Bescbrijving en verantwoording van het onderzoeksinstrument 

De Ieerlingenvragenlijst 

De leerlingenvragt.'Illijst is te vinden in bijlag 1. 
De inhoud van de vragenlijst voigt uit bet theoretiscb model en de vennelde exteme variabelen. 
De vragenlijst voor de leerlingen bestaat uit vier delen. Naast eeD a1gemeen deel, waarin naar 
achtergrondkenmerken (de exteme variabelen) van de leerlingen gevraagd wordt, is er een deel over 
vakkenpakketkeuze, een dee) over studiekeuze en een deel over beroepskeuze. 

In het eerste dee) worden a1gemene acbtergrondkenmerken van de leerlingen gevraagd: 
- De sociaal-economiscbe status van de ouders: opleidingsniveau en soort beroep van beide ouders. Bij het 

800rt beroep wordt gevraagd of de leerling bet aIs een tecbniscb of een niet-technisch beroep beschouwt. 
De sekse van de leerling: deze is vooral belangrijk voor de vragen die gaan over sekserolopvattiogen van 
de leerling ~ van baar/zijn naaste omgeving (de relevante anderen). 
De school van de leerling 
De cijfers voor de verschillende vakken op bet laatste rapport: dit wordt beschouwd a1s exteme maalStaf 
voor de capaciteiten van de leerling. 
Algemeen toekomstbeeld: wensen en verwachtingen die menbeeft ten aanzien van bet aI dan niet hebben 
van een betaalde baan (voltijd of deeltijd), een partner, kinderen. Oit toekomstheeld kan aI een rol spelen 
bij de keuzes die de leerlingen in VWO-3 maken, met name als bet gaat om het nut van de verschillende 
vakken. 
Infonnatiebronnen en keuzebegeleiding 
C'JCzinssituatie: plaats in bet gezin 

Deel twee gaat over de keuze van een vakkenpakket, 
Per onderdeel komt aan bod hoe leuk en interessant de leerling de vakkenvindt, wat bet nut ervan is, wat de 
kosten zijn in de vonn van tijd en moeile, en of bet yak bij de leerling past. Deze vier aspecten: interesse, 
nut, kosten en bet passen bij de persoonlijkheid (seksero}verwachtingen) nemen een belangrijke plaats in in 
bet model van Eccles. Per aspect wordt gevraagd naar de eigen opvattingen, de 'beliefs'. en naar de waarde 
die aan elk aspect gebecht wordt, de 'evaluaties'. Daarnaast wordt gevraagd naar de perceptie van de 
opvattingen van relevante anderen, met name de ouders. Dit is gedaan volgens het Fishbein en Ajzen-model. 
Aangezien voor een tecbniscbe studie de vakken natuurkunde en wiskunde-B verplicbt zijn, is er in vraag 5, 
6 en 7 specifiek naar aspecten van deze vakken gevraagd. Omdat wiskunde pas in de vijfde klas gesplitst 
wordt in wiskunde A en B, is niet speeifiek naar wiskunde B gevraagd. Ter vergelijkiog is bet yak Frans 
toegevoegd. een A-vak dat meer door meisjes gekozen wordt In vraag 8 voIgt de evaluatie van de vakken. 
Daarna volgen de interesse en het nut van de vakken die de leerlingen op dat moment volgen, de waarde die 
ze hechten aan de mening van anderen, de inscbatting van de eigen capaciteiten, en welke vakken ze 
overwegen te kiezen. 

Deel drie gaat over de studiekeuze. Aan bod komt of er aI plannen zijn. de aantrekkelijkheid van 
verschillende studierichtingen. de ingeschatte eigen capaciteiten voor verscbillende richtingen en de geschatte 
werkgelegenheid met verschillende opleidingen. 
Deel vier gaat over beroepskeuze en naast de vraag of er aI plannen zijn is aileen nog opgenomen de 
aantrekkelijkheid van een aantal sectoren. 

In bijlage 3 zijn voor beide vragenlijsten per vraag de bijbeborende modclvariabelen of exteme variabelen 
venneld. 
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()e oudervragenlijst 

De oudervragenlijst is met opzet kort gehouden: een lange vragenlijst zou wellicht veel ouders afschrikken en 
daardoor een lage respons opleveren. Een nadeel biervan is dat maar een beperkt gedeelte van de 
leerlingenvragenlijst gevolgd kon worden. Gekozen is om ten aanzien van het theoretisch model en de 
vakkenpakketkeuze niet extra diep in te gaan op de vakken natuurkunde. Frans en wiskunde zoals bij de 
leerlingen. Bovendien is ten aanzien van studie· en beroepskeuze aileen naar een eventuele gescbiktheid voor 
hun kinderen gevraagd. Dit levert een globaler beeld op dan bij de leerlingen. maar dit beeld kan lOch 
vergeleken worden met de antwoorden van de leerlingen. De oudervragenlijst is te vinden in bijIage 2. In 
bijlage 3 voigt een korte toelichting waarbij per vraag aangegeven is welke variabelen gemeten zijn. 
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Hoofdstuk 6: Resultaten 

6.1 Deelnemende scholen: keuzemogelijkheden en keuzebegeleiding 

De onderzooksgroep bestaat uil 461 leerlingen in de derde klas van het VWO, aikomstig van zes 
verschillende scholen. De verdeling over de scholen is te zien in hoofdstuk 5. 

De keuzemogelijkheden: 

De keuzemogelijkheden aan bet einde van de derde klas van bet VWO verschiIlen per school. Wettelijk zijn 
op aIle scholen in 4-VWO zes vakken vetplicht, te weten: Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis en 
wiskunde. Daamaast mooten er in de vierde k1as nog vier of vijf vakken (afhankelijk van het aantal lesuren 
voor de verschiIlende vakken) gekozen worden. Bij de onderzochte scholen variei!ren de keuzemogelijkheden 
wat die vier of vijf vakken betteft. Op ~n school kent men twee keuzemogelijkheden, namelijk een a
richting (met economie 2 en een extra expressievak) en een lrrichting (met natuurkunde en scheikunde). 
Enkele scholen kennen vijf stromen: een alpha-, een beta- en een gamma-Slroom (met Grieks enlof Latijn), 
een atheneum A en een atheneum B richting. Verder is er een school met twaalf stromen en enkele scholen 
waar de vier of vijf vakken vrij gekozen kunnen worden nit het rijtje: aardrijkskunde, natuurkunde, 
scheikunde, biologie, economie 1, economie 2, Latijn, Grieks. 

De keuzebegeleiding: 

Ook de keuzebegeleiding verschilt per school: op de meeste scholen vindt de keuzebegeleiding plaats 
gedurende eukele maanden aan de hand van een bestaande methode zoals het Iessenpakket 
'Keuzebegeleiding' van Educa of het 'Beroepskeuzedagboek'. Verder vindt op een aantal scOOlen de B.lT.
test (beroeps-interesse-test) plaats, waarvan de leerliogen individueel de uitslag krijgen. Bijna aIle scholen uit 
het onderzoek geven daarnaast ook individueel advies aan de leerlingen per vak via de vakdocent, of per 
vakkenpakket via decaan en docentenvergadering. Op al deze scholen bestaat ook de mogelijkheid voor 
leerlingen en voor ouders om een persoonlijk gesprek met de decaan aan te vragen: op enkele scholen heeft 
de decaan met elke leerling een keuzegesprek. 
Alle onderzochte scholen organiseren een avond voor de ouders van 3-VWO leerlingen, waarop de 
keuzemogelijkheden besproken worden en waarop de pakketeisen voor vervolgopleidingen duidelijk gemaakt 
worden. 
Alle onderzochte scholen bezitten weI een soort infotheek met aIle mogelijke informatie over studie- en 
beroepskeuze, waarvan de leerlingen en eventueel ook de ouders gebruik kunnen maken. 
Een iodividuele school kan verder nog speciale aktiviteiten organisereo om de leerlingeo nog beter te 
informeren over zaken die met de pakket- en studiekeuze te maken hebben. Zo heeft eeo van de onderzocbte 
scholen een project 'kennismaken met bedrijven: de beroepspraktijk' voor 3-VWO leerlingen waarbij de 
leerlingen kennismaken met drie bedrijven naar keuze: zij gaan eeo halve dag naar OOt bedrijf toe of bet 
bedrijf stuurt iemand naar de belreffende school om te vertelleo over de beroepspraktijk. Verder is er een 
school die in 3-VWO een zestal prooflessen economie 1 en economie 2 geeft, zodat de leerlingen eeo eerste 
kennismaking met deze vakkeo gehad hebben voordat ze mooten kiezen. Dot worden op een school extra 
gesprekken gevoord over 'keuzes maken' in k1eine groopjes (6 a 7 leerlingeo) samen met de decaan. 
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6.2 De intentie om bepaalde vakken te kiezen 

De afbankelijke variabele in dit onderzoek is bet kiezen van een B-pakket. In dit geval goot het om een B
pakket waarmee meD eventneel een studie aan een Tecbnische UDiversiteit kan volgen, OOt wi! zeggen dat 
men natnurkunde en WiskuDde b zeker in het pakket moet hebben. V oor de onderzoeksgroep, derde kIas 
VWO, is wiskunde in 4 VWO nog een verplicht vak. Op korte termijn houdt het kiezen van een B-pakket 
dus het kiezen van natuurkunde in. Pas aan bet einde van 4 VWO moeten de leerlingen beslissen of ze 
wiskunde blijven volgen en of ze wiskunde a of wiskunde b kiezen. Als afbankelijke variabele nemen we 
daarom in eerste instantie het al dan niet kiezen van natnurkunde. OmOOt op het meetmoment de defmitieve 
vakkenpakketkeuze nog niet had plaatsgevonden, nemen we als afbankelijk variabele de intentie om 
natnurkunde te kiezen. Dit is in de vragenlijst opgenomeD als een waarschijnlijkheidsvraag: 'Als je op dit 
moment zou moeten beslissen zou je dan in 4 VWO natuurkunde in je pakket kiezen?'. Antwoorden kon op 
een zevenpunts schaal die loopt van 'zeker Diet' tot 'zeker weI'. Dezelfde vraag is ook opgenomen ten 
aanzien van 5 VWO. In die vroog gaat bet om bet kiezen van het eindexamenpakket en dat betreft dus een 
iets langere termijn. 

TabelL Percentages leerlingen met eeD bepaalde intentie om de aangegeven vakken te kiezen, uitgesplitst 
naar sekse. 

Intentie *) Intentie Intentie 
vak en klas totaal (N=458) meisjes (N=237) jongens (N=22l) 
(4 of 5 VWO) 

niet 11 weI : niet 11 wei : niet 11 wei 
I I 

natnurkunde 4 20 23 57 : 28 27 45 :11 19 70 ** 
I I 

natuurkunde 5 23 30 47 : 32 32 35 : 12 28 60 ** 
f I 

Frans 5 21 50 29 : 13 48 39 : 28 53 19 ** 
I I 

wiskunde 5 4 26 70 :5 29 66 : 3 23 74 n.s. 
I t 

scbeikunde 4 18 35 47 : 27 35 38 :10 35 56 ** 
I I 

scheikunde 5 21 40 39 : 30 38 32 : 12 42 46 ** 
I 

biologie 5 15 53 32 : 12 49 39 19 56 25 '" 
I 

geschiedeDis 5 22 62 16 : 26 
I 

59 16 18 65 16 n.s. 

aardrijkskunde 5 17 65 18 : 17 66 17 16 64 20 n.s. 
f 

Duits 5 20 56 24 :13 58 29 28 54 19 ** 

lit) niet antwoordcategoriren: zeker Diet (1), onwaarschijnlijk (2) 
'!'! antwoordcategoriren: tamelijk onwaarscbijnUjk (3), misschien wei, misschien niet (4), tamelijk 

waarscbijnlijk (5) 
wei antwoordcategoriren: waarschijnlijk (6), zeker weI (7) 

'" significant verschil tusseo meisjes en jongens (Chi-kwadraat toets) p <.01 
** idem met p <.001 
n.S. geen significant verschil tussen meisjes en jongens 

Wat het kiezen van natuurkunde in 4 VWO betteft, geeft 57% van de leerlingen te kennen OOt ze het zullen 
kiezen, 23% twijfelt en 20% geeft aan geen natuurkunde te zullen kiezen. Ten aanzien van 5 VWO en dus 
ook bet eindexamen, is nog 47% van plan natuurkunde te kiezen. Kijken we naar meisjes en jongens apart, 
dan zien we dat 45% van de meisjes tegen 70% van de jongens van plan is natuurkunde te kiezen in 4 
VWO. Dit is een vrij groot verschil, maar niettemin is ook bet aantal meisjes OOt van plan is natuurkunde te 
kiezen nog vrij groot (45%). 
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Vergelijken we natuurkunde met andere vakken, dan zien we dat natuurkunde en wiskunde (en in mindere 
mate scheikunde) veel minder 'twijfelaars' (de categorie tIn' in de tabel) kennen dan de overige vakken. 
Blijkbaar zijn de meningen over de B-vakken al meer gevormd dan over de overige vakken. Slechts 4% van 
de leerlingen (5% van de meisjes, 3% van de jongens) geeft aan geen wiskunde te zunen kiezen. terwiji 70% 
aangeeft weI wiskunde te zullen kiezen (66% van de meisjes, 74% van de jongens). De sekseverschillen ten 
aanzien van het kiezen van wiskunde zijn veel kleiner dan van natuurkunde. Hierbij moet opgemerkt worden 
dat wiskunde nog Diet gesplitst is in wiskunde a en wiskunde b; indien dit onderscheid weI gemaakt word!, 
worden de sekseverschillen mogelijk groter. 

Significante verschillen tussen meisjes en jongens vinden we bij de vakken natuurkunde, Frans, scheikunde, 
biologie en Duits. Meer jongens dan meisjes zijn van plan natuurkunde en scheikunde te kiezen. Omgekeerd 
zijn meer meisjes dan jongens van plan biologic, Frans en Ouits te kiezen. De sekseverschillen ten aanzien 
van wiskunde zijn niet significant. 

Het is interessant om na te gaan of de intentie om een bepaald yak te kiezen samengaat met een voorkeur 
voor vaste andere vakken, met andere woorden of er bepaaIde voorkeurpakketten bestaan. Hiertoe is een 
factoranalyse uitgevoerd op de intentie om in 5 VWO (dus eindexamenpakket) al dan niet te kiezen voor de 
vakken Frans, Ouits, geschiedenis. aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Oe 
vakken Nederlands en Engels zijn niet in dit rijtje opgenomen omdat Nederlands een verpUcht yak is en 
Engels op bijna aBe scho1en ook verplicht is. Ten aanzien van wiskunde moet opgemerkt worden dat dit yak 
in de vragenUjst nog niet gesplitst is in wiskunde a en wiskunde b; dit zon wei interessant zijn met het oog 
op de latere studiekeuze, vooral als het om een keuze voor een technische richting gaat, waarvoor wiskunde 
b verplicht is. De reden waarom wiskunde in de vragenlijst Diet gesplitst is, is dat leerlingen in de loop van 3 
VWO nog amper bet verschil kennen tussen wiskunde a en wiskunde b, zodal ernaar vragen weinig zin 
heeft. Om dezelfde reden is economie niet opgenomen. De expressievakken zijn niet opgenomen omdat ze 
minder relevant zijn voor een eventuele technische studie en omdat bovendien het eindexamen hooguit 6en 
expressievak mag bevatten. 
Het resultaat van de factoranalyse : er zijn twee onderling onafbankelijke factoren met een eigenwaarde 
groter dan ~n. Hoe de verschillende vakken op de beide factoren laden is te zien in figuur 3. 

Figuur 3: Factorladingen van de acht verschillende vakken (intenties om de verschinende vakken te kiezen) 
op twee onatbankelijke factoren. 
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Vakken Co6rdinaten 

= natuurkunde .666 -.503 
Frans -.616 .182 
wiskunde .200 -.646 

= scheikunde .798 -.308 
::: biologie .677 .242 
= geschiedenis -.029 .777 
= aardrijkskunde -.142 .704 
= Duits -.567 .1-66 

Factor 1 
(materie-gericht) 
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Op de eerste factor laden de vakken natuurkunde, scbeikunde, biologie en in mindere mate wiskunde positief: 
dit zou men de 'materie-gericbte factor' kunnen noomen. De vakken die positief op deze factor laden zijn 
materie-gericbt: natuurkunde, scheikunde en biologie ricbten zicb op concrete materie, wiskunde op abstracte 
materie. 
Op de tweede factor laden geschiedenis en aardrijkskunde positief en in mindere mate Frans, Duits en 
biologie: deze vakken richten zicb op menselijke zaken. Men zou dit de 'mens-gericbte factor' (of sociale 
factor) kunnen noemen. Hoe meer een yak gericbt is op menselijke motieven en menselijk bandelen, boe 
hoger de factorladingen; hoe meer een yak gericht is op logica en systematiek in plaats van menselijk 
bandelen, hoe negatiever de factorladingen. 
Opvallend hierbij is dat bet yak biologie op beide factoren positief laadt: biologie veTtelt niet alleen iets over 
het menselijk functioneren (factor 2: de mens-gerichte factor), maar ook over niet-menselijke zaken (factor 1: 
de materie-gerichte factor). 

Om een beter inzicbt te krijgen in voorkeurpakketten is in tabel 2 de correlatiematrix weergegeven. 

Tabe12: Pearson's correlatiecoefficienten tussen de intenties om de verscbillende vakken te kiezen. 

natuurk Frans wisk scheik bioI gesch aardr Duits 

natuurkunde 1.0 -.44 +.40 +.72 +.18 -.33 -.35 -.34 
Frans -.44 1.0 n.s. -.42 -.13 ott +.19 +.18 +.34 
wiskunde +.40 n.s. 1.0 +.33 n.s. -.32 -.29 -.26 
scbeikunde +.72 -.42 +.33 1.0 +.42 -.24 -.31 -.30 
biologie +.18 -.13 * n.s. +.42 1.0 n.s. n.s. -.19 
gescbiedenis -.33 +.19 -.32 -.24 n.s. 1.0 +.41 +.13 ott 

aardrijkskunde -.35 +.18 -.29 -.31 n.s. +.41 1.0 +.16 
Duits -.34 +.34 -.26 -.30 -.19 +.13 ott +.16 1.0 

n.s. niet significant 
ott significante correlatie, p < .01 
overige correlaties: significant, p < .001 

Uit de label kunnen we zien OOt de voorkeuren voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scbeikunde en 
biologie onderling allemaal positief met elkaar correleren. Dit boudt in dat een voorkeur of afkeur voor een 
van deze vakken vaker weI dan niet samengaat met een voorkeur, respectievelijk afkeur voor elk van de 
andere drie vakken. Een uitzondering bierop vormen de vakken wiskunde en biologie. Zij vertonen onderling 
geen samenhang. Een mogelijke verklaring biervoor vinden we in figuur 3: wiskunde en biologie liggen ver 
uit elkaar wat de tweede, menselijke, factor betreft. 
Wiskunde en biologie vormen nog een andere uitzondering binnen de genoemde groep B-vakken: de vier B
vakken correleren allemaal negatief met elk van de vier andere vakken, die tot de 'sociale factor' beboren: 
Frans, Duits, gescbiedenis en aardrijkskunde. Een uitzondering vormen biologie-gescbiedenis, biologie
aardrijkskunde en wiskunde-Frans. Zij vertonen onderling geen samenhang, noch negatief, nocb positief. 
Wat de genoemde 'sociale' vakken betreft zij correleren onderling allemaal positief met elkaar. Bovendien 
correleren zij allemaal negatief met de B-vakken (met uitzondering van de drie eerder genoemde 
combinaties) . 
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6.3 Attitude (direct gemeten) 

Hoe komt de intentie om een bepaald vak te kiezen tot stand? 
Volgens Fisbbein en Ajzen wordt de intentie om een vak te kiezen bepaald door twee onafbankelijke 
componenten, namelijk de attitude en de subjectieve norm. We onderscbeiden daarom: de attitude ten aanzien 
van bet kiezen van natuurkunde en de subjectieve norm ten aanzien van bet kiezen van natuutkunde. 
De attitude is direct gemeten door dde wagen, namelijk: natuutkunde kiezen vind ik voor mezelf a) 
negatiefJpositief, b) onaantrekkelijklaantrekkelijk en c) onverstandiglverstandig. De antwoorden konden 
worden gegeven op een zevenpunts schaal met de genoemde polen als uitersten. 
Uit deze dde vragen kan een schaal geconstrueerd worden door eenvoudig te sommeren over de dde wagen. 
De interne consistentie van deze schaal. de direct gemeten attitude, is boog: Cronbacb's (X = .95. 
De correlatiecooffici~nt tussen de direct gemeten attitude (gemiddeld over de dde items) met de intentie om 
natuurkunde te kiezen in 5 VWO (en dus voor bet eindexamen) is zeer boog: 0.91. 

Tabe13: Percentages leerlingen met de aangegeven attitude (direct gemeten) ten aanzien van bet kiezen van 
natuurkunde, uitgesplitst naar sekse. 

Attitude *) Attitude Attitude 
Natuurkunde kiezen totaal (N=458) meisjes (N=237) jongens (N=221) 
vind ik voor mezelf: 

11 11 11 + + + 

negatiefJpositief 13 41 46 19 48 33 7 33 60 

onaantr.laantrekkelijk 14 50 36 20 58 22 6 42 52 

onverst.lverstandig 13 38 49 19 46 35 5 31 64 

3 items gemiddeld 12 45 43 19 54 28 5 35 60 

oil) _ antwoordcategoriren: beel negatief, onaantrekkelijk, onverstandig (1), negatief, onaantrekkelijk, 
onverstandig (2) 

11 antwoordcategoriren: tamelijk negatief, onaantrekkelijk, onverstandig (3), nocb bet een, nocb bet ander 
(4), tamelijk positief, aantrekkelijk, verstandig (5) 

+ antwoordcategoriren: positief, aantrekkelijk, verstandig (6), zeer positief, aantrekkelijk, verstandig (7) 

Bijna de belft van de leerlingen vindt natuurkunde kiezen voor zicbzelf positief en verstandig. Natuurkunde 
kiezen aantrekkelijk vinden scoort duidelijk lager: slecbts ruim een derde van de leerlingen. Blijkbaar vindt 
men natuutkunde kiezen eerder verstandig dan aantrekkelijk. Oit geldl zowel voor de meisjes (35% 
verstandig tegen 22% aantrekkelijk) als voor de jongens (64% verstandig tegen 52% aantrekkelijk). Deze 
verscbillen zijn significant, Cbi-kwadraat toets met p <.001. 
De verscbillen tussen de seksen zijn ecbter wederom zeer groot als bet om bet kiezen van natuurkunde gaat. 
Het percentage meisjes met een positieve attitude, gemiddeld over de dde items, is 28% tegen 60% van de 
jongens. 

In tabel 4 vindt u de gemiddelde scores op de direct gemeten attitudes ten aanzien van de overige vakken. 
Opvallend is dat over bet algemeen bet lange termijn aspect. bet is verstandig om een bepaald Yak te tiezen, 
betzelfde of boger scoort dan bet kortere termijn aspect, bet is aantrekkelijk om een bepaald yak te tiezen. 
Oil geldt lOwel voor meisjes als voor jongens. De enige uitzondering bierop is bet tiezen van Frans voor 
meisjes: zij vinden bet meer aantrekkelijk dan verstandig om Frans te tiezen. Verder valt op dat bij de 
vakken wiskunde, en in iets mindere mate Ouits en natuurkunde, bet lange termijn effect beduidend boger 
scoort: blijkbaar geldt voor deze vakken dat ze vooral om bun nut voor later gekozen worden. Oit geldt 
zowel voor meisjes als voor jongens. 'h, vinden bet dus meer verstandig dan aantrekkelijk om wiskunde, 
Ouits en natuurkunde te tiezen. 
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lGjken we naar de hoogte van de somscore (de som van de drie attitudevragen, liggend tussen 3 en 21) dan 
zien we dat deze voor aile loorlingen samen het hoogst is voor de vakken wiskunde. biologie. natuurkunde en 
scheikunde (gemiddelde somscore > 14). Bij de meisjes scoren de vakken wiskunde, biologie en Frans bet 
boogst; bij de jongens de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Het grootste verschil tossen meisjes 
en jon gens wat de attitude ten aanzien van de vakkenpakketkeuze betreft vinden we bij natuurkunde, waar 
jongens de moost gunstige attitude hebben; daama bij Frans, waar meisjes de meest gunstige attitude hebben; 
en daarna bij scheikunde waar jongens weer bet positiefst tegenoverstaan. 
Algemene conclusie: over bet algemeen scoren de B-vakken relatief boog. Dit geldt zeker voor de jongens. 
Bij de meisjes geldt dit weI voor wiskunde en biologie, maar Diet zozeer voor scheikunde en al helemaal Diet 
voor natuurkunde. 

Tabe14: Gemiddelde score op de directe attitudevragen en de somscore van de drie vragen, uitgesplitst naar 
sekse. 

scores op de attitudevragen 
I I 

Dit yak kiezen totaal (n=456) : meisjes (n=236) : jongens (n=220) 

vind ik voor I I 
I lpo mezelf: po aan ver som lpo aan ver 80m aan ver 80m 

si trek stan 1 si trek stan : si trek stan I I 

tief lijk dig : tief lijk dig : tief lijk dig 
I I 

natuurkunde 4,8 4,6 4.8 14.2 
I 4,0 4.3 12.6 • 5.3 5.2 5.4 16.0 "'* : 4.3 I 

I 
I I 

Frans 4.5 4.4 4.4 13.3 : 4.9 4.9 4.7 14.5 : 4.1 3.8 4.0 12.0 "'* 
I I 
I I 

wiskunde 5.3 5.0 5.5 15.7 5,1 4.7 5.3 15.0 I 5.5 5.3 5.7 16.5·* I 
I 

scheikunde 4.7 4.6 4.7 4.4 4.2 4.4 13.0 
I 

5.0 5.0 5.1 15.2 *. 14.0 • I 
I 

biologie 4.7 4.7 4.8 14.2 4.9 4.9 5.0 14.8 I 
: 4.5 4.4 4.6 13.5 •• 
• geschiedenis 4.3 4.2 4.2 12.7 4.2 4.0 4.2 12.4 : 4.4 4.4 4.3 13.1 ns 
I 
I 

aardrijksk. 4.6 4.4 4.5 13.6 4.6 4.3 4.5 13A 14.6 4.6 4.5 13.7 ns 
I 

Duits 4.4 4.1 4.5 13.0 4.7 4.4 4.7 13.7 
I 
: 4.2 3.8 4.2 12.2 *'" 
I 
! 

** somscore significant verscbil tussen meisjes en jongens (t-test, p <.001) 
ns somscore niet significant verscbillend 
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6.4 Opbouw van de attitude: beliefs 

De attitude ten aanzien van het kiezen van vakken kent verscbillende aspecten. Eccles onderscbeidt vier 
boofdaspecten: 
a) nut op korte tennijn: de interesse en het plezier in een vak (intrinsieke waarde) 
b) nut op lange termijn: een vak is nuttig voor een latere studie of beroep (extrinsieke waarde). Inscbatting 

van werkgelegenheid, inkomsten, status. 
c) imap.o-wnarde: het idee dc'll een Jeerling natuurlmndc passend vindt voor zijn of haar imago 
d) kosten: de tijd die aan natuurkunde bestecd moet worden, vooral in vergelijking met andere vakken, de 

kans op zittenblijven of zakken voor het eindexamen. Bij het kiezen van natuurkunde kan ook 
meespelen dat een ander vak dan niet gekozen kan worden. Verdcr zullen de kosten laag zijn 
bij cen vak wnarvoor men de eigen capaciteit hoog inschat. 

In de vragenlijst voor VWO-3 leerlingen zijn 16 deelwagen opgenomen over de verschillende aspecten van 
het kiezen van natuurkunde, Frans en wiskunde. De wagen zijn wederom waarschijnlijkbeidsvragen, zij 
vragen naar een waarschijnlijkheidsoordeel over de gevolgen van bet betreffende gedrag. Fishbein en Ajzen 
noemen dit 'beliefs'. Bijvoorbeeld: Hoe waarschijnlijk vind je de volgende uitspraak:: als ik natuurkunde kies, 
kies ik ceo vak waar ik veel tijd in zal moeten steken. Antwoorden lopen van 'zeker niet' (1) tot 'zeker weI' 
(7). 
De gemiddelde scores op deze vragen zijn te vinden in label 5, uitgesplitst naar sekse. 

Deze beliefs zijn in vier aspecten onderverdeeld, waaronder drie van de door Eccles genoemde aspecten: 
intrinsiek nut, extrinsiek nut en kosten. 
De imago-waarde werd gemeten door etn enkele vraag: Hoe waarscbijnlijk vind je de volgende uitspraak:: als 
ik natuurkunde (respectievelijk Frans, wiskunde) kies, kies ik ceo vak dat good bij mij past? De antwoordcn 
op deze vraag correleerden ecbter zo hoog met antwoorden op de wagen naar het intrinsieke nut, dat dit item 
bij de groep intrinsiek nut is ondergebracht. 
Een aantal items paste bij geen van deze drie groepen en is in een soort 'restgroep' ondergebracht; deze 
items hebben allen te maken met de sfeer rond een vak of het beeld van een vak. Als we er ecbter een 
schaal van maken is de interne consistentie van deze schaal laag: Cronbacb's (X = .43 voor natuurkunde 
(Frans .49 en wiskunde .45). 
De beliefs die het intrinsieke nut van natuurkunde aangeven vormen samen een betrouwbare schaal: 
Cronbach's (X = .91 (Frans .94 en wiskunde .93). 
Hetzelfde geldt voor de twee beliefs die het extrinsieke nut aangeven: (X = .92 (Frans .92 en wiskunde .91). 
Bij de kosten-schaal zijn voor de berekening van (X de items 'een vak kost me veel tijd', , ceo vak is moeilijk' 
en 'door een vak te kiezen blijf ik zitten' bergecodeerd, zo kreeg bijvoorbeeld ceo vak dat veel tijd kost juist 
een lage score. De interne consistentie van deze schaal is ook vrij boog: (X = .84 (Frans .90 en wiskunde 
.89). De consistente scbalen zullen in paragraaf 6.8 gebruikt worden in een regressie-analyse. 

In de label met gemiddelde scores op de belief-wagen zijn duidelijke verschillen te zien tussen de drie 
vakken natuurkunde, Frans en wiskunde. De gemiddelde scores (meisjes en jongens samen) op de intrinsieke 
items zijn voor Frans lager dan voor wiskunde en natuurkunde. Kijken we echter naar meisjes en jongens 
apart dan vinden we dat meisjes Frans gemiddeld iets lenker, interessanter en passender vinden dan wiskunde 
en vooral natuurkunde. Bij de jongens is bet verscbil ecbter veel groter: zij vinden Frans juist veel minder 
leuk, interessant en passend dan wiskunde en natuurkunde. 

Ten aanzien van bet extrinsieke nut scoort wiskunde het hoogste, op ceo afstand gevolgd door natuurkunde 
en ver daarachter Frans. Dit geldt zowel voor meisjes als voor jongens, maar bij de meisjes zijn de 
verschiUen tossen Frans en de twee B-vakken lang niet zo groot als bij de jongens. Meisjes vinden Frans 
nuttiger dan jongens, terwijI ze wiskunde en natuurkunde juist iets minder nuttig vinden dan jongens. 

Wat bet kosten-aspect betteft zien we dat Frans minder tijd kost en ook als makkelijker ingeschat wordt dan 
wis-en natuurkunde. Bij de jongens is dit verschil in kosten van de drie vakken niet zo groot, bij de meisjes 
daarentegen vinden we zeer grote verschillen: Frans scoort laag op bet tijd- en moeilijkheidsaspect (lager ook 
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Tabel S : Gemiddelde scores op de belief-vrageD teo aanzieo van oatuurkuode, Frans en wiskuode naar sekse. Tusseo haakjes is de standaarcl deviatie vermeld. 

nr. uit Belief Gemiddelde score (s.d.) Natuurkunde Gemiddelde score (s.d.) Frans Gemiddelde score (s.d.) Wiskunde 
vrageo- totaal meisjes jongeos totaal meisjes joogeos totaal meisjes joogeos 
lijst (0=461) (0=238) (0=223) (0=461) (0=238) (0=223) (n=460) (0=238) (0=222) 

IN1RINSIEK 
5,6,7 B blijft interessaot 4.9 (1.7) 4.4 (1.8) 5.5 (1.4) 4.5 (1.7) 4.9 (1.5) 3.9 (1.7) 4.9 (1.5) 4.6 (1.6) 5.2 (1.3) 
5,6,7 G is leuk 4.7 (1.6) 4.2 (1.7) 5.3 (1.3) 4.4 (1.6) 4.9 (1.5) 3.9 (1.7) 4.80.4) 4.5 (1.5) 5.0 (1.2) 
5.6.7 I past bij mij 4.3 (1.7) 3.8 (1.7) 5.0 (1.5) 4.1 (1.8) 4.6 (1.7) 3.7 (1.8) 4.5 (1.6) 4.1 (1.6) 5.0 (1.4) 

EXlRINSIEK 
5,6.7 C is nodig voor studie 5.1 (1.8) 4.8 (2.0) 5.5 (1.6) 3.7 (1.7) 4.00.6) 3.4 (1.7) 5.7 (1.4) 5.5 (1.5) 6.0 (1.2) 
5,6.7 F is nodig voor beroep 4.8 (1.8) 4.4 (1.9) 5.2 (1.6) 3.7 (1.7) 4.0 (1.6) 3.4 (1.7) 5.5 (1.4) 5.2 (1.5) 5.8 (1.2) 

KOSTEN 
5,6,7 D kost me veel tijd 5.5 (1.3) 5.8 (1.2) 5.2 (1.3) 4.5 (1.6) 4.3 (1.6) 4.8 (1.7) 5.3 (1.4) 5.4 (1.4) 5.2 (1.4) 
5,6,7 E daM ben ik goed io 4.6 (1.8) 3.9 (1.8) 5.3 (1.5) 4.5 (1.8) 4.8 (1.7) 4.2 (1.9) 4.5 (1.7) 4.1 (1.7) 4.9 (1.6) 
5,6,7 L is moeilijk 4.6 (1.5) 5.1 (1.5) 4.1 (1.4) 4.1 (1.6) 3.9 (1.6) 4.4 (1.7) 4.7 (1.6) 4.9 (1.6) 4.5 (1.5) 
5,6,7 M blijf ik door zitteo 3.1 (1.4) 3.6 (1.4) 2.6 (1.2) 3.0 (1.6) 2.7 (1.4) 3.3 (1.7) 3.2 (1.4) 3.4 (1.4) 3.0 (1.3) 

'SPEER' 
5,6,7 A beeft met meoseo te mateo 3.2 (1.4) 3.3 (1.5) 3.2 (1.4) 4.8 (1.4) 5.0 (1.2) 4.6 (1.5) 3.5 (1.3) 3.5 (1.3) 3.4 (1.3) 
5,6,7 H maakt indruk als ik bet kies 3.0 (1.4) 2.9 (1.4) 3.2 (1.3) 2.9 (1.3) 2.8 (1.3) 2.9 (1.3) 3.4 (1.4) 3.3 (1.4) 3.5 (1.4) 
5,6,7 J meer meisjes in de klas 3.1 (1.0) 3.0 (1.0) 3.1 (1.0) 4.1 (1.1) 4.1 (1.2) 4.0 (1.0) 3.4 (0.9) 3.5 (0.9) 3.4 (1.0) 
5,6,7 K meer jongens in de klas 4.2 (1.2) 4.2 (1.3) 4.2 (1.2) 3.5 (0.9) 3.4 (0.9) 3.5 (0.9) 4.1 (1.0) 4.1 (1.0) 4.1 (1.0) 
5,6,7 N goed voor algemeoe ootwikkeling 5.1 (1.3) 5.00.4) 5.3 (1.3) 5.0 (1.3) 5.1 (1.3) 4.9 (1.3) 5.2 (1.3) 5.1 (1.3) 5.4 (1.2) 
5,6,7 0 leuke docenten 3.8 (1.1) 3.7 (1.1) 4.0 (1.1) 4.1 (1.1) 4.2 (1.1) 4.0 (1.1) 4.0 (1.1) 3.9 (1.2) 4.0 (1.0) 
5,6,7 P dan kom ik bij vriend(ion)en in 4.0 (1.4) 3.9 (1.4) 4.1 (1.3) 4.1 (1.2) 4.4 (1.2) 3.8 (1.1) 4.4 (1.1) 4.4 (1.2) 4.4 (1.1) 

de klas 



dan bij de jongens), wiskunde en vooral natuurlcunde scoort erg hoog op het tijd- en moeilijkbeidsaspect. De 
ingeschatte capaciteiten zijn gemiddeld voor de groep als geheel voor de drie vakken hetzelfde. Uitgesplitst 
naar sekse vinden meisjes zichzelf beter in Frans dan jongens zich in Frans vinden en meisjes vinden 
zichzelf ook beler in Frans dan in wiskunde en naluurkunde. Omgekeerd vinden jongens zichzelf hel beste in 
natuurkunde, daarna in wiskunde en dan pas in Frans. Jongens schatten hun eigen capaciteiten voor wiskunde 
en natuurkunde ook veel hoger in dan meisjes. Het grootste verschil in de label tussen jongens en meisjes 
vinden we dan ook bij de inschatting van de eigen capaciteit voor natuurkunde: jongens scoren hiervoor op 
een zevenpuntsschaal gemiddeld 5,3 tegen meisjes slechts 3,9 gemiddeld. 

Bij de aspecten die met de sfeer te maken bebben zien we dat zowel meisjes als jongens vinden dat Frans 
eerder met mensen te maken heeft dan wis- en natuurlcunde. Ook verwachten ze dat er bij Frans meer 
meisjes in de klas zullen zitten en bij wiskunde en natuurlcunde meer jongens. Verder verwacht men iets 
minder leuke docenten bij natuurkunde dan bij de twee andere vakken: uitgesplitst naar sekse geldt dit aileen 
voor de meisjes en niet voor de jongens. 

Vormen deze beliefs nu ook werkelijk componenten van de attitude? Om deze vraag te beantwoorden is de 
samenhang berekend tussen de afzonderlijke beliefs en de direct gemeten attitude. Een hoge 
correlatiecoefficient tussen belief en attitude wijst erop dat dit belief een belangrijk aspect van de attitude 
vormt. ' 
In label 6 is de samenhang tussen de afzonderlijke beliefs en de direct gemeten attitude ten aanzien van 
natuurkunde, Frans en wiskunde weergegeven. 

In de label kunnen we zien dat de samenbang tussen de intrinsieke waarde, een vak interessant, leuk en 
passend vinden, en de attitude tegenover dat vak hoog is. Oit is blijkbaar een belangrijk aspect, hetgeen ook 
wei te verwachten was. Opvallend is echter dat de correlaties tussen intrinsieke waarde en attitude ten 
aanzien van Frans hoger zijn dan ten aanzien van wis- en natuurkunde. Blijkbaar speelt dit aspect bij Frans 
een overheersender rol dan bij wis- en natuurkunde. Oit geldt vooral voor jongens en in mindere mate voor 
meisjes. 
De samenhang tussen de extrinsieke waarde, een vak is nodig voor een latere studie of beroep, en de attitude 
ten aanzien van een vak is lager dan tussen intrinsieke waarde en attitude. Het lijkt alsof langere termijn 
aspecten een minder dominante rol spelen bij de keuzebeslissingen dan korte termijn aspecten. Bij het vak 
Frans zijn de verschillen in dit opzicht het grootst, maar dit verschil wordt door de jongens veroorzaakt als 
jongens Frans kiezen is dat vooral vanwege het korte termijn nut, voor meisjes is het verschil tussen 
extrinsiek nut en intrinsiek nut voor aile drie de vakken ongeveer even groot. De samenhang tussen ' een vak 
is nodig voor studie' en attitude is voor elk vak even hoog als de samenbang tussen 'een vak is nodig voor 
beroep' en de attitude, behalve bij meisjes en wiskunde. Of meisjes wei of geen wiskunde kiezen heeft meer 
te maken met de vraag of ze wiskunde voor hun studie nodig hebben dan met de vraag of ze wiskunde voor 
hun beroep nodig hebben. 
Wat de kosten betreft is de samenhang tussen attitude en de inschatting van eigen capaciteiten, de geschatte 
moeilijkbeid van een vak en de verwachting om aI dan niet door een vak te blijven zitten hoog. De 
verschillen tussen meisjes en jongens zijn in dit opzicht klein. AIleen het aspect 'een vak zal me veel tijd 
kosten' correleert niet hoog met de attitude. Blijkbaar speelt deze factor geen grote rol; vooral ten aanzien 
van natuurlcunde is de samenbang laag en voor meisjes apart nog net significant en voor jongens apart niet 
significant. 
De samenhang tussen de 'sfeer' -aspecten en de attitude is laag of zelfs niet significant. Het aspect 'een vak 
heeft met mensen te maken' correleert laag met de attitude, maar wei positief: als een vak met mensen te 
maken heeft is de attitude gemiddeld positiever dan als een vak niet met mensen te maken heeft' Dit geldt 
voor meisjes iets meer dan voor jongens. Het feit dat men verwacht dat er meer meisjes in de klas zitten of 
meer jongens bij een bepaald vak hangt niet samen met de attitude voor dat vak. Het feit dat men verwacht 
bij vrienden of vriendiunen in de klas te komen speelt geen rol bij de attitude ten aanzien van natuurkunde, 
het vertoont een lage positieve samenbang bij Frans en bij wiskunde is de correlatie niet significant voor 
jongens en laag bij meisjes. 
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Tabel 6: Pearson correiatiecoefficienten tussen de afzonderlijke beliefs en de direct gemeten attitude ten aanzien van natuurlrunde, Frans en wiskunde 
DaM sekse. 

nr. uit Belief Attitude direct Attitude direct Attitude direct 
vragen- NATUURKUNDE FRANS WISKUNDE 
lijst totaal 

.. 
jongens totaal 

.. 
jongens totaal 

.. 
jon gens melsJes melsJes melsJes 

(n=456) (n=236) (n=220) (n=452) (n=233) (n=219) (n=455) (n=235) (n=220) 

IN1RINSIEK 
5.6,7 B blijft interessant .70 .69 .60 .75 .67 .77 .70 .66 .73 
5,6,7 G is leuk .75 .73 .69 .81 .76 .81 .70 .68 .71 
5,6,7 I past bij mij .19 .76 .75 .81 .79 .81 .73 .70 .75 

EXlRINSIEK 
5,6,7 C is nodig voor studie .64 .61 .62 .58 .60 .52 .59 .61 .52 
5,6,7 F is nodig voor beroep .64 .61 .62 .59 .63 .52 .53 .50 .51 

KOSTEN 
5,6,7D kost me veellijd -.23 -.19 * n.s. -.39 -.39 -.34 -.38 -.35 -.41 
5.6.7 E daar ben ik goed in .76 .72 .72 .76 .77 .74 .70 .69 .69 
5.6,7 L is moeilijk -.55 -.51 ·.49 -.67 -.63 -.67 -.53 -.51 -.54 
5.6.7 M blijf ik Diet door zitren .69 .64 .65 .69 .71 .65 .65 .62 .67 

'SFEER' 
5,6,7 A beeft met mensen te tnaken .23 .31 .20 * .22 .20 * .17 * .14 .15 * .16 * 
5.6.7 H maak.t indruk als ik bet kies .20 * .17 * .18 * .17 .21 .16 * n.s. n.s. n.s. 
5,6.7 J meer meisjes in de klas .13 * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
5,6.7 K meer jongens in de klas n.S. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.S. n.s. 
5,6,7 N goed voor algemene ontwikkeling .35 .38 .26 .41 .43 .37 .31 .35 .24 
5,6,7 0 leuke docenten .21 * n.s. .25 .19 n.S. .20 * .21 .17 * .23 
5,6,7 P dan kom ik bij vriend(inn)en in n.s. n.s. n.s. 29 .24 .22 .13 * .16 * n.s. 

de klas 

n.s. niet significant 
* significant, p <.01 

tv overige significant, p <.001 
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6.5 Opbouw van de attitude: evaluaties 

Bij eJke belief-vraag in de vragenlijst boort ook een vraag naar de evaluatie van dat belief: de vraag in welke 
mate de genoemde gevolgen van bet kiezen van een yak positief of negatief zijn. Een voorbeeld van zo'n 
vraag is 'Dat ik veel tijd aan een yak moet besteden is voor mij: ...... Antwoordcategorieetl lopen van 'heel 
negatief (-3) via 'neutraal' (0) tot 'beel positief (+3). Ben overzicbt van de gemiddelde scores op de 
evaluatie-vragen is te zien in tabel 7. 

Tabel7: Gemiddelde scores op de evaluatie-vragen ten aanzien van een vak naar sekse. Tussen baakjes is 
de standaard deviatie venneld. 

Dr. uit Evaluatie *) Gemiddelde score (s.d.) 
vragen- lolaal meisjes jongens 
lijst (n=458) (n=236) (n=222) 

IN1RINSlEK 
8B blijft interessant 2.2 (0.8) 2.2 (0.7) 2.2 (O.S) 
8G is leuk 2.1 (0.8) 2.1 (0.7) 2.1 (O.S) 
8 I past bij mij 1.8 (0.9) 1.7 (0.9) 1.8 (0.9) 

EX1R1NSlEK 
se is nodig voor studie 2.2 (0.8) 2.3 (0.7) 2.2 (0.8) 
SF is nodig voor beroep 2.2 (0.8) 2.2 (O.S) 2.1 (0.8) 
8Q is nuttig voor mijn eigen toekomst 2.3 (0.7) 2.4 (0.6) 2.3 (0.7) 

KOSlEN 
SO kost me veel tijd -0.3 (1.2) -0.4 (1.2) -0.2 (1.3) 
SE daar ben ik goed in 1.8 (0.9) 1.8 (0.9) 1.S (0.9) 
SL is moeilijk -0.8 (1.0) -0.7 (1.0) -O.S (0.9) 
8M blijf ik niet door zitten 2.0 (1.1) 2.0 (Ll) 2.0 (1.1) 

'SFEER' 
8A heeft met mensen te maken 1.1 (1.2) 1.5 (1.0) 0.7 (1.2) ** 
8H maakt indruk als ik bet kies -0.9 (1.5) -Ll (1.5) -O.S (1.4) 
8J meer meisjes in de kIas 0.0 (1.0) -0.3 (1.0) 0.3 (1.0) ** 
8K meer jongens in de kIas -0.1 (0.9) -0.1 (1.0) -0.2 (O.S) 
8N goed voor algemene ontwikkeling 1.8 (0.8) 1.8 (0.8) 1.9 (0.8) 
80 leuke docenten 1.9 (0.9) 1.9 (0.8) 1.9 (0.9) 
8P dan kom ik bij vriend(inn)en in de klas 1.2 (1.0) 1.2 (1.0) 1.2 (0.9) 

** significant verscbil tussen meisjes en jongens, p <.001 (t-test) 
*) de score op de evaluatie-vragen lopen van 'heel negatief (-3) via 'neutraal' (0) tot 'heel positief (+3). 

De evaluaties van de intrinsieke beliefs en van de extrinsieke beliefs zijn gemiddeld heel positief. In dit 
opzicht zijn er ook nauwelijks verschillen tussen meisjes en jongens. 
Wat kosten betreft scoren de ingeschatte capaciteiten en het niet blijven zitten gemiddeld ook heel positief. 
Dat een yak veel tijd kost en moeilijk is scoort slechts een beetje negatief. Kennelijk wordt dat niet zo zwaar 
opgevat, zowel door meisjes als door jongens. 
Pas bij de 'sfeer' -aspecten zien we enkele signiftcante verschillen in de evaluatie tussen meisjes en jongens 
optreden. Oat een yak met mensen te maken heeft is voor meisjes veel positiever dan voor jongens. Verder 
vinden jongens het gemiddeld nog net positief als er meer meisjes dan jongens in de klas zitten, terwijl 
meisjes dit gemiddeld een klein beetje negatief vinden. 
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Het product van beUef en evaluatie 

Volgens het model van Fishbein en Ajzen wordt de attitude gevormd door de 80m van de producten van 
beliefs en evaluaties. In dit onderzoek blijken ecbter de producten van beliefs en evaluaties allemaal een 
lagere samenbang te vertonen met de direct gemeten attitude dan de beliefs alleen. De beliefs alleen zijn dus 
betere voorspellers voor de attitude dan de producten van beliefs en evaluaties. Daarom zal in bet vervolg 
van dit verslag gewerkt worden met bet 'beliefs only' model, dat wi! zeggen dat de attitude veronderdsteld 
wordt samengesteld te zijn uit de 80m van de beliefs. Deze aanpak is weI meer gekozen. In dit onderzoek is 
een beJangrijk argument om voor bet 'beliefs only' model te kiezen dat de clusters van intrinsieke en 
extrinsieke aspecten zo boog geevalueerd werden: de evaluatie voegt dan weinig toe aan de wijze waarop de 
attitude op de aspecten is gefundeerd. De beide andere clusters worden niet belderder door de evaluatie toe te 
voegen. 
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6.6 Subjectieve norm (direct gemeten) 

Vinden we nu ook verscbillen tussen vakken en tussen meisjes en jongens bij de subjectieve norm? 
De subjectieve norm is direct gemeten door middel van een waarschijnlijkbeidsvraag, namelijk: de mensen 
die voor mij belangrijk zijn vinden over bet algemeen dat ik natuurkunde moet kiezen. Antwoordcategoriei!n 
lopen van 'zeker niet waar' tot 'zeker weI waar'. 
V oor natuurkunde geldt dat de correlatiecoefficient tussen de direct gemeten subjectieve norm en de intentie 
om natuurkunde te kiezen 0.77 bedraagt, zie figuur 4. De samenhang tussen subjectieve norm en intentie is 
lager dan tussen de attitude en de intentie (r =.91). 

Figuur 4: Correlaties tussen attitude, subjectieve norm en intentie om natuurkunde te kiezen. 

ATTITIIDE 
I ---1=.91 ___ 

1=.77 INTENTIE 
I 1=.77----

SUBJECTIEVE--
NORM 

Het percentage leerlingen dat aangeeft dat relevante anderen vinden dat ze natuurkunde zouden moeten 
kiezen is lager dan het percentage leerlingen dat aangeeft zelf positief tegenover het kiezen van natuurkunde 
te staan. De samenhang tussen directe attitude en intentie is hoger dan de samenhang tussen subjectieve norm 
en intentie. De eigen attitude speclt een grotere rol bij de vonning van de intentie dan de subjectieve norm. 
De correlatiecoefficient tussen directe attitude en subjectieve norm is echter vrij hoog (0.77), maar de 
richting van een causaal verband is niet duidelijk. Het is mogelijk dat de opvaUingen van anderen de attitude 
van een leerling bemvloedt (internalisatie). Omgekeerd is het echter ook mogelijk dat de eigen attitude van 
de leerling de perceptie van de opvattingen van anderen bemvloedt in de richting van de eigen attitude (,false 
concensus'). Op dit laatste komen we nog terug bij het hoofdstuk over de oudervragenlijst. In elk geval zijn 
attitude en subjectieve nonn geen onafhankelijke variabelen. 
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Tabel 8: Percentage leerlingen dat een positieve of negatieve subjectieve norm ten aanzien van het ldezen 
van verschillende vakken ervaart, uitgesplitst naar sekse. 

subjectieve Totaal (n=459) Meisjes (n=237) Jongens (n=222) 
norm *) 
t.a.v.: niet n wei niet 11 weI niet 11 

natuurkunde 15 53 33 21 56 23 8 49 
Frans 12 66 22 8 63 29 17 69 
wiskunde 6 44 50 8 47 46 4 41 
scheikunde 11 63 26 15 63 22 7 63 
biologie 9 69 22 7 70 23 11 69 
geschiedenis 14 73 13 15 72 13 12 74 
aardrijkskunde 8 75 17 10 75 IS 7 75 
Duits 12 66 22 9 65 27 16 67 

** significant verschiI tussen meisjes en jongens, p <.001 (Chi-kwadraat toets) 
* significant verschil tussen meisjes en jongens, p <.01 
n.s. geen significant verschit 

wei 

43 
14 
55 
30 
20 
14 
18 
17 

*) Antwoorden op de vraag: Hoe waarschijnIijk vind je het dat de volgende uitspraak waar is? 

** .... 
n.s. .. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

* 

'De mensen die voor mij belangrijk zijn vinden over het algemeen dat ik 
natuurkunde moet ldezen.' 

niet antwoordcategorieen: zeker niet (1), onwaarschijnlijk (2) 
11 antwoordcategorieen: tameIijk onwaarscbijnlijk (3), misschien wei, misscbien niet (4), tamelijk 

waarschijnlijk (5) 
weI antwoordcategorieen: waarschijnlijk (6), zeker weI (7) 

In bovenstaande tabel is het percentage leerlingen met een positieve of negatieve su~ectieve norm ten 
aanzien van de verscbillende vakken weergegeven. Als we naar de totale groep leerlingen kijken, meisjes en 
jongens samen, zien we dat voor wiskunde verreweg de meest positieve subjectieve norm ervaren wordt; een 
positieve subjectieve norm ten aanzien van een yak wit zeggen dat Ieerlingen de indruk hebben dat ze dat 
yak volgens belangrijke anderen wuden moeten ldezen. Jongens ervaren een iets positievere norm dan 
meisjes, maar bet verscbil is niet significant. 
Significante verscbillen treffen we aan bij natuurkunde en in mindere mate bij scbeikunde: jongens denken 
vaker dat ze die vakken volgens anderen boren te ldezen, verder bij Frans en in mindere mate Duits. 
waarvan meisjes eerder denken dat ze die vakken volgens anderen zouden moeten ldezen. 
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6.7 Opbouw van de subjectieve norm: normatieve beliefs en motivatie tot confonneren 

De subjectieve nonn kunnen we opgebouwd denken uit twee componenten. 
Allereerst de 'nonnatieve beliefs', dit zijn de percepties van de opvattingen van een aantal belangrijke 
anderen. In dit onderzoek zijn als relevante anderen gekozen: a) de ouders van de leerlingen; voor 
natuurkunde, Frans en wiskunde moeder en vader apart, b) Ieeftijdgenoten, voor de drie vakkeD gesplitst in 
vrienden en klasgenoten, c) de school in de vorm van vakdocenten en decaan. De meting van de nonnatieve 
beliefs yond plaats in de vonn van waarscbijnlijkheidsvragen, bijvoorbeeld: 'Hoe waarscbijnlijk vind je de 
volgende uitspraak: Mijn moeder vindt dat·ik natuurkunde zoo moeten kiezen 1'. Antwoordcategorieetl lopen 
van 'zeker niet' (-3) tot 'zeker weI' (+3). 
De 'motivatie tot confonneren' vormt de tweede component. Deze component geeft aan in welke mate een 
leerling zich iets aantrekt van de mening van relevante anderen. Meting geschiedde door aanvullen van de 
volgende 800rt zinnen: 'Als bet om mijn opleiding gaat. trek ikme van de mening van miju vader: 'niets 
aan' (1) tot 'zeer veel aan' (7). 

In label 9 zijn de gemiddelde scores op de normatieve-belief vragen weergegeven. 
Hierin zien we dat voor elk van de relevante anderen wiskunde bet boogste scoort: dit geldl voor meisjes en 
voor jongens, maar jongens scoren wei beduidend boger; vooral van decaan en vakdocenl krijgen jon gens 
meer dan meisjes de indruk dat ze wiskunde boren te tiezen! Bij natuurkunde zijn de verscbillen nog groler: 
jongens geven veel meer dan meisjes aan dat anderen vinden dat ze natuurkunde zouden moe ten kiezen. Ook 
bij Frans en scbeikunde vinden we significante sekseverschillen: bij Frans is de norm voor meisjes positiever, 
bij scbeikunde voor jongens. 
Kijken we naar de drie groepen relevante anderen, ouders. leeftijdgenoten en school (decaan en 
vakdocenten), dan zien we dat de Ieerlingen voor aIle vakken van leeftijdgenoten de minst positieve normen 
ervaren, daama van de ouders en het meest van de decaan en vakdocenten. Een wtzondering vormt 
wiskunde, dat met name bij meisjes het meest door de ouders 'aangeraden' wordt. 
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Tabe19: Gemiddelde scores op de normatieve-belief vragen ten aanzien van verschillende vakken, 
uitgesplitst naar sekse. 

Normatieve GEMIDDELDE SCORE *) 
beliefs Totaal Meisjes Jongens 
t.a.v.: (n=457) (n=235) (n=222) 

NATUURKUNDE -0.1 -0.5 0.4 ** 
moeder -OJ -0.5 0.3 ** 
vader 0.2 -0.2 0.7 ** 
vrienden -0.4 -0.7 0.0 ** 
klasgenoten -0.4 -0.8 0.1 ** 
decaan 0.1 -0.4 0.6 ** 
vakdocent 0.2 -OJ 0.8 ** 

FRANS -0.1 0.1 -0.3 ** 
moeder -0.1 0.2 -0.4 ** 
vader -0.2 0.1 -0.4 ** 
vrienden -0.4 -0.2 -0.6 * 
klasgenoten -0.4 -0.2 -0.7 ** 
decaan 0.1 0.3 -0.1 * 
vakdocent 0.5 0.7 0.3 * 

WISKUNDE 0.8 0.6 1.0 ** 
moeder 1.0 0.8 1.1 
vader 1.3 1.1 1.4 
vrienden 0.5 0.3 0.7 * 
klasgenoten 0.5 0.3 0.7 * 
decaan 0.7 0.5 1.0 ** 
vakdocent 0.8 0.5 1.2 ** 

SCHEIKUNDE 0.1 -0.2 0.4 ** 
ouders 0.1 -0.2 0.4 ** 
leeftijdgenoten -0.2 -0.5 0.1 ** 
decaan en vakdocent 0.4 0.0 0.7 ** 

BIOLOGIE 0.1 0.1 0.0 
ouders 0.1 0.2 0.0 
leeftijdgenoten -0.2 -0.2 -0.2 
decaan en vakdocent 0.3 0.4 0.3 

GESCHIEDENIS -0.2 -0.3 -0.1 
ouders -0.3 -0.4 -0.2 
leeftijdgenoten -0.4 -0.5 -0.3 
decaan en vakdocent 0.1 0.0 0.3 

AARDRUKSKUNDE 0.0 -0.1 0.2 
ouders 0.0 -0.1 0.1 
leeftijdgenoten -0.2 -0.4 0.0 * 
decaan en vakdocent 0.3 0.3 0.4 

DUITS 0.1 0.3 -0.1 * 
ouders 0.2 0.4 0.0 
leeftijdgenoten -0.3 -0.1 -0.4 
decaan en vakdocent 0.3 0.5 0.2 

** significant verschil tussen meisjes en jongens, p <.001 (t-test) 
* significant verschil tussen meisjes en jongens, p <.01 

*) vetgedrukt staat de score per yak, gemiddeld over aile relevantc anderen 
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De correlatie tussen de verschillende normatieve beliefs en de direct gemeten subjectieve norm per yak is 
vrij hoog (tabel 10). 
De perceptie van de opvattingen van de ouders correleert het hoogst met de direct gemeten subjectieve norm, 
gevolgd door decaan en vakdocenten. Oit betekent dat de leerlingen bun ouders aIs meest beJangrijke 
anderen zien, op de voet gevolgd door decaan en vakdocenten. De subjectieve norm werd immers gemeten 
met de vraag 'Hoe waarschijnlijk vind je het dat de mensendie voor jou belangrijk zijn vinden dat je (bv.) 
natuurkunde moet kiezen. Vrienden en klasgenoten worden in rut opzicht aIs minder belangrijk gezien. In 
tabel 11 is de samenhang tussen normatieve beliefs en de intentie om een bepaald yak te kiezen 
weergegeven: ook hiervoor geldt dat de correlatie tussen de perceptie van de opvattingen van de ouders en 
de intentie even hoog of hoger is dan van de decaan en vakdocenten. Wiskunde vormt hierop echter een 
uitzondering. Voor wiskunde zijn de percepties van de opvattingen van decaan en vakdocent juist 
belangrijker dan die van de ouders aIs bet om de uiteindelijke keuze van een vak gaat 
V oor aIle vakken geldt dat de gepercipieerde opvattingen van vrienden en k1asgenoten veel minder dan die 
van ouders en leerkrachten samenhangen met de intentie om een vale te tiezen. 
Samengevat kunnen we concluderen dat voor wiskunde de norm van decaan en vakdocent het zwaarst weegt 
bij de beslissing om weI of geen wiskunde te kiezen, voor natuwkunde en scbeikunde wegen de normen van 
ouders en decaan en vakdocent even zwaar en voor de overige vakken weegt de norm van de ouders het 
zwaarst. 

Tabel 10: Correlatie tussen de normatieve beliefs van relevante anderen ten aanzien van de verschillende 
vakkeD en de direct gemeten subjectieve Dorm (N=457). 

Normatieve belief van --> Moeder Vader Vrien- Klas Decaan Vak- Som van aDe 
ten aanzieD van: deD genoten docent relevante 

anderen 

Natuwkunde .63 .66 .58 .57 .66 .63 .73 
Frans .74 .75 .63 .65 .66 .62 .79 
Wiskunde .63 .66 .56 .54 .61 .60 .69 

Scheikunde .73 .62 .72 .77 
Biologie .72 .58 .66 .74 
Geschiedenis .73 .64 .66 .75 
Aardrijkskunde .69 .59 .53 .69 
Duits .77 .62 .65 .77 

Tabel 11: Correlatie tUSseD de normatieve beliefs van relevante anderen ten aanzien van de verschillende 
vakken en de intentie om een yak te kiezen (N=455). 

Normatieve belief van --> Moeder Vader Vrien- Klas Decaan Vak- Som vanaDe 
ten aanzien van: den genoten docent relevante 

anderen 

Natuurkunde .62 .62 .50 .53 .62 .61 .69 
Frans .67 .67 .52 .52 .61 .60 .70 
Wiskunde .44 .43 .36 .37 .51 .51 .SO 

Scheikunde .62 .52 .63 .66 
Biologie .56 .42 .53 .57 
Geschiedenis .66 .54 .54 .65 
Aardrijkskunde .59 .43 .44 .56 
Duits .71 .56 .64 .72 
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De motivatie tot conformeren (MC) 

Volgens bet model van Fisbbein en Ajzen vormt de 'motivatie tot conformeren' de tweede component van de 
subjectieve norm. Deze component geeft aan in welke mate een leerling zicb iets aantrekt van de memng van 
relevante anderen. Meting gescbiedde door aanvullen van de volgende soort zinnen: ' Als bet om mijn 
opleiding gaat, trek ik me van de meDing van mijn vader: 'niets aan' (1) tot 'zeer veel aan' (7). De 
gemiddelde scores op deze component zijn weergegeven in tabel 12. 

Tabel 12: Gemiddelde scores op de vraag naar de motivatie tot conformeren (N=459) 

Motivatie tot GEMIDDELDE SCORE (s.d.) *) 
conformeren: 

Moeder 4.5 (1.1) 
Vader 4.6 (1.2) 
Vrienden 3.3 (1.2) 
Klasgenoten 3.0 (1.1) 
Decaan 4.9 (1.0) 
Vakdocenten 4.9 (1.1) 

*) Er zijn geen significante verschillen tussen meisjes en jongens gevonden. Daarom is de tabel Diet 
uitgesplitst naar sekse. 

De motivatie tot conformeren is bet boogst voor decaan en vakdocenten, daarna voor de ouders en veel lager 
voor vrienden en klasgenoten. Leerlingen geven dus aan dat ze zicb iets meer aantrekken van de mening van 
decaan en vakdocenten dan van bun ouders. Deze verscbillen zijn significant (paired t-test, p <.001). 
Dit lijkt in tegenspraak met de vorige tabel waarin de samenbang tussen de gepercipieerde norm en de 
intentie om een yak te kiezen gegeven is en juist voor ouders boger of even boog is dan voor decaan en 
vakdocenten, bebalve dan voor wiskunde. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: a) de gepercipieerde 
opvattingen van de ouders en de opvattingen van de leerlingen komen vaak overeen door internalisatie of 
door 'false concensus'; b) bet al dan niet kiezen van wiskunde is het meest besproken onderwerp bij de 
vakke~etkeuzegesprekken. 

Het product van normatieve beliefs en motivatie tot conformeren (NBxMC) 

Volgens bet model van Fishbein en Ajzen wordt de subjectieve norm gevormd door de 80m van de 
producten van normatieve beliefs (NB) en motivatie tot conformeren (MC). In dit onderzoek vertonen echter 
de producten NBxMC allemaal een lagere samenhang met de direct gemeten subjectieve norm dan de 
normatieve beliefs alleen. De normatieve beliefs alleen zijn dus betere voorspellers voor de subjectieve norm 
dan de producten van normatieve beliefs en motivatie tot conformeren. Daarom zal in het vervolg van dit 
verslag de subjectieve norm verondersteld worden samengesteld te zijn uit de som van de normatieve beliefs. 
Het argument voor deze aanpak is dat de gemiddelde scores op de vraag naar motivatie tot conformeren w 
boog zijn en de standaarddeviaties zo weinig spreiding laten zien, dat het crop lijkt dat de leerlingen sociaal 
wenselijke antwoorden bebben gegeven. 
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6.8 Ret model van }'ishbein en Ajzen 

De twee componenten attitude en subjectieve norm verklaren samen 82% van de variantie in de intentie om 
natuurkunde te kiezen. De ~-gewichten zijn respectievelijk 0.79 voor de attitude en 0.15 voor de subjectieve 
norm. De subjectieve nonn speclt dus een kleinere rol dan de attitude. Als we de variabele sekse aan de 
regressievergelijking toevoegen dan neemt de verklaarde variantie niet toe: de samenhang tussen sekse en 
intentie is indirect, namelijk via attitude of subjectieve norm. 

Attitude 

r= 0.91 
~= 0.79 

-----------------> 

r= 0.76 
~= 0.15 

Subjectieve norm -----------------> 

Sekse 

r= 0.31 
~= n.s. 

-----------------> 

R2= 0.83 

-----------------> Intentie (om natuurkunde te kiezen) 

Op de volgende pagina' s zijn de belangrijkste componenten van' het theoretiscbe model met bun' onderlinge 
samenhangen schematiscb weergegeven voor acbtereenvolgens de vakken natuurlcunde, Frans en wiskunde. 
Bij de schaalconstructie ('sfeer') zijn alleen die sfeervariabelenopgenomen die eensignificante positieve 
correlatie vertoonden met de direct gemeten attitude. 
Bij de componenten van de attitude, zoos intrinsiek nut, extrinsiek 'nut,' kosten en sfeer is het 'beliefs-only' 
model genomen en niet het product van belief en evaluatie. De reden hiefVoor is vermeld in paragraaf 6.S. 
Hetzelfde geldt voor de subjectieve nonn: alleen de normatieve beliefs zijn venneld en Diet de producten van 
normatieve beliefs en motivatie tot conformeren. 

Natuurkunde en Frans zijn beter voorspelbaar uit attitude en subjectieve norm dan wiskunde. 
Zowel voor natuurkunde, Frans als wiskunde geldt dat de attitude een veel 'grotererol speclt bij de beslissing 
om een yak te kiezen dan de subjectieve norm. Toch zijn'er ook verscbillen,'tuSsen deze drie vakken:bij 
Frans is de invloed van de subjectieve norm relatief hoger dan bij de b-vakken·natuurkundeen wisk:unde. 
V oor aile drie vakken geldt OOt de gestandaardiseerde regressiecoefficient voor sekse niet significant is als 
attitude en subjectieve nonn in de vergelijking opgenomen zijn. 

Voor alle drie vakken geldt dat het intrinsieke nut de belangrijkste component van de attitude is: de correlatie 
met de attitude is bet boogst en ~ is significant en groter dan van de drieandere componenten. Als tweede 
volgen de kosten en als derde het extrinsieke nut. 
De 'sfeer' -component scoort het laagst, maar daaruit kan niet geconcludeerd worden OOt 'sfeer' niet 
belangrijk is, omOOt de meting van deze component onvolledig is: de interne consistentie van de schaal is 
laag en de items zijn meer bij toeval dan met opzet als restgroep in Mn schaal opgenomen en geven dus 
geen volledig beeld. 
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Sfeer .41 (.12) 
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Vader .SS (as.) 
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.66 (.21) 
Vakdocent .63 (.22) 

Sekse .31 (n.s.) 

Figuur 5 
Schematische weergave van de belangrijkste componenten van het theoretisch model met de onderlinge 
samenhangen voor wat betreft het kiezen van natuurkunde. De dungedrukte geta11en geven de (pearson) 
correlaties weer tussen steeds twee variabelen. De vetgedrukte getallen geven de multipele correlatie (R) weer 
tussen een groep varia belen en een criterium variabele. Tussen haakjes zijn de gestandaardiseerde partiSle 
regressie coSfficienten weergegeven (1)). 
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Figuur 6 
Schematische weergave van de belangrijkste componenten van het theoretisch model met de onderlinge 
samenhangen voor wat betreft het kiezen van Frans. De dungedruk:te getillen geVen de (pearson) correlaties weer 
tussen steeds twee variabelen. De vetgedrukte getaUen geven de multipele correlatie (R) weer tussen een groep 
variabelen en een criterium variabele. Thssen baakjes zijn de gestandaardiseerde partiele regressie coefficienten 
weergegeven (P). 
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Figuur 1-
Schematische weergave van de belangrijkste componenten van het theoretisch model met de onderlinge 
samenhangen voor wat betreft het kiezen van wiskunde. De dungedrukte getallen geven de (pearson) correlaties 
weer tussen steeds twee variabelen. De vetgedrukte getallen geven de muitipele correlatie (R) weer tussen een 
groep variabelen en een criterium variabele. Tussen haakjes zijn de gestandaardiseerde partiele regressie 
coeff:icienten weergegeven (P). 

I 



6.9 Externe variabelen 

In deze paragraaf worden een aantal exteme variabelen, dat wit zeggen variabelen die niet in bet model van 
Fishbein en Ajzen voorkomen, nader onderzocht. Ais eerste komen de behaalde rapportcijfers aan de beurt. 

Rapportcijfers 

Als indicatie voor de cijfers voor de verschillende vakken van de leerlingen is bet gemiddelde genomen van 
de laatste twee rapportcijfers. In onderstaande tabel is per yak het gemiddelde rapportcijferaangegeven, 
uitgesplitst naar sekse. 

Tabel 13: Cijfers per yak, gemiddeld over de laatste twee rapporten, naar sekse 

Vakken 

Nederlands 
Latijn *) 
Grieks *) 
Frans 
Duits 
Engels 
Geschiedenis 
Aardrijkskunde 
Wiskunde 
Natuurkunde 
Scheikunde 
Informatiekunde *) 

Gemiddelde over 
aile vakken 

meisjes 
(n=237) 

7.1 
7.1 
8.0 
6.9 
7.0 
6.9 
7.0 
6.9 
6.5 
6.7 
6.9 
7.7 

6.9 

jongens 
(n=221) 

6.7 ** 
6.9 
7.6 
6.5 ** 
6.5 ** 
6.8 
6.9 
7.0 
6.6 
7.1 ** 
7.3 ** 
8.1 ** 

6.9 

*) deze vakken werden Diet op aile scOOlen of door alle leerliagen gevolgd, hetaantal loorlingen 
met rapportcijfers voor Latijn bedroeg 130, voor Grieks 98 en voor informatiekunde 246. 

"'* significant verschil tussen meisjes en jongens, p <.001 (t-test) 

Het moost opvallende in de tabel is dat meisjes significant bogere cijfersbebaalden dan jongens voor de talen 
Nederlands, Frans en Duits, maar niet voor Engels! 
Omgekoord behaalden jongens significant hogere cijfers dan meisjes voor de B-vakken natuurkunde, 
scheikunde en informatiekunde, maar niet voor wiskunde. 
Het lijkt alsof bet A-vak Engels en het B-vak wiskunde op deze looftijd geen meisjes-respectievelijk 
jongens-imago (meer) hebben en dat beide vakken door zowel· meisjes aIs joogenseven serieus genomen 
worden. (misschien zelfs aIs onmisbaar gezien worden). Ook in de keuze voor wiskunde, aIs het yak nog niet 
gesplitst is in wiskunde-a en wiskunde-b. zijn er geen significante verscbiHen tussen meisjes en jongens 
gevonden, zoaIs in paragraaf 6.2 vermeld werd. 
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Vergelijken we ecbter bet verband tussen het cijfer voor een vak en de keuze van dat vak voor bet 
eindexamen, dan treden er beel duidelijke verschillen op tussen meisjes en jongens. In tabel 14 zijn de 
rapportcijfers per vak in dOe categorieen verdeeld: cijfers lager dan zes Oaag), de cijfers zes en zeven 
(middel) en hoger dan zeven (boog). 

Tabel 14: Percentage leerlingen per sekse dat van plan is de vakken natuurkunde, Frans en wiskunde a en 
b te kiezen voor bet eindexamen, afbankelijk van bet rapportcijfer voor bet betreffende yak, of 
afbankelijk van het gemiddelde cijfer over alle vakken. 

eindexamenvak 

NATUURKUNDE 

FRANS 

WISKUNDE-A 

WISKUNDE-B 

* laag: cijfer < 6 
middel: cijfer 6 of 7 
boog: cijfer > 7 

vakcijfer *) 

Natuurkunde 
laag 
middel 
boog 

Frans 
laag 
middel 
boog 

Wiskunde 
laag 
middel 
boog 

Wiskunde 
laag 
middel 
boog 

percentage percentage gemiddeld 
meisjes jon gens cijfer over 
(n=237) (n=221) AILE vakken 

15 48 laag 
45 70 middel 
77 94 boog 

29 8 laag 
50 36 middel 
66 35 boog 

68 52 laag 
64 35 middel 
50 27 boog 

5 45 laag 
39 72 middel 
63 93 boog 

aantallen meisjes en jongens met verschillende scores voor: 
natuurkunde: laag 46(meisjes)/29(jongens), middel 125/89. boog 66/103 
Frans: laag 34/49, middel 1111108, hoog 93/63 
wiskunde: laag 57/56, middel 112192, boog 68173 
gem. cijfer over alle vakken: laag 317, middel1301123, boog 105/92. 

percentage percentage 
meisjes jongens 
(n=237) (n=221) 

33 57 
39 74 
61 86 

67 14 
54 31 
51 28 

67 43 
62 39 
59 33 

0 43 
31 67 
49 82 

Per yak en per categorie is bet percentage meisjes en bet percentage jongens dat het betreffende vak voor bet 
eindexamen denkt te kiezen naast elkaar gezet In elke categorie kiezen meer meisjes dan jongens Frans en 
wiskunde-a. Meer jongens dan meisjes kiezen natuurkunde en wiskunde-b. 

Terwiji er nog geen significante verschillen waren tussen meisjes en jongens waar het de cijfers voor 
wiskunde en de keuze voor (niet in a en b gesplitste) wiskunde betreft, worden de verschillen na bet splitsen 
extreem groot: meisjes kiezen vooral wiskunde-a. jongens vooral wiskunde-b. Een voorbeeld: van de 
leerlingen met een laag cijfer voor wiskunde, dat wi! zeggen een 5,5 of minder, geeft 5% van de meisjes aan 
wiskunde-b te kiezen tegenover 45% van de jongens. 
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In bet tweede gedeelte van de tabel is bet gemiddelde cijfer over aile vakken in drie categoriet50 verdeeld. In 
de categorie 'laag' zitten dan de leerlingen die gemiddeld over aile vakkeD een 5,5 of minder bebben. In de 
categorie 'boog' zitten de leerlingen die gemiddeld over aile vakken meer dan een zeven bebben. De getallen 
sprcken voor zich: van dc zwakke leerlingcn kicsl 0% van dc meisjes tegenover 43% van de jongens voor 
wiskunde-b; in de middcncategorie 31 % van de meisjes en 67% van de jongens en in de categorie met de 
hoge cijfers is 49% van de meisjes en 82% van de jongens van plan wiskunde-b te kiezen. 

Het is ook interessanl om na te gaan of bet gemiddeJde rapportcijfer over aile vakken samenbang vertoont 
met de intentie om bepaalde vakkeo voor het eindexamen te kiezeo. Het kiezen van wiskunde-b, 
natuurkunde, scbeikunde en de klassieke talcn correleert positief met een boog gemiddeld cijfer. Deze 
correiatiecoefficienten varieren tussen 0.27 voor wiskunde-b en gemiddeld cijfer. tot 0.20 voor Grieks en 
gemiddeld cijfcr. Het kiezen van de modeme taleo cn biologie correleert niet significant met een boog cijfer. 
Het kiezen van wiskunde-a, geschiedenis, aardrijkskunde, economie 1 en 2 en de expressievakkeD correleert 
negatief met een boog gemiddeld cijfer. De correiatiecoefficienten tusseo deze vakken en bet gemiddeld 
cijfer varieren tussen -0.15 en -0.20. Dat wit zeggen dat 'goede' leerlingen minder vaak deze vakken kiezeo 
dan • slechte' leerlingen. 
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Volgorde van voorkeuren voor vakken 

Bij bet kiezen van een vakkenpakket dat uit zeven vakken bestaat speelt de volgorde van de voorkeuren voor 
vakken een grote rol. Aileen de zeven vakken met de hoogste prioriteit komen in aanmerking. Of een yak 
gekozen wordt bangt dus niet zozeer af van de absolute mening over dat yak, maar van de mening over dat 
yak ten opzichte van de andere vakken. 

Voor bet beantwoorden van de vraag: 'Waarom kiezen veel minder meisjes dan jongens een pakket waarmee 
ze toegang bebben tot tecbnische universitaire studieT is bet nuttig zicb te reaIiseren dat meisjes niet aileen 
negatiever zijn ten opzicbte van wiskunde-b en natuurkunde, maar ook positiever ten opzicbte van o.a. Frans, 
Duits en biologie. 

Tabe115: Gemiddelde score van meisjes (n=236) en jongens (n=223) op een zevenpunts-scbaal op 
oordelen over de verscbillende vakken 

past bij mij is nuttig ben ik goed in is leuk gemiddeld over 
Vakken aile items 

M. J. M. J. M. J. M. J. M. J. 

Nederlands 5.4 4.8 6.0 5.7 5.2 4.8 5.0 4.7 5.4 5.0 
Frans 5.0 4.4 5.1 4.3 5.0 4.4 5.0 4.4 5.0 4.4 
Duits 4.6 4.1 4.9 4.5 4.9 4.4 4.4 3.8 4.7 4.2 
Engels 5.2 5.2 6.2 6.2 5.1 5.0 5.1 4.9 5.4 5.3 
Gescbiedenis 4.5 4.8 3.8 3.9 4.7 5.0 4.4 4.9 4.4 4.6 
Aardrijkskunde 4.6 5.0 4.4 4.5 4.9 5.1 4.6 4.9 4.6 4.8 
Wiskunde 4.5 5.1 5.9 6.2 4.4 4.9 4.7 5.1 4.9 5.3 
Natuurkunde 4.2 5.4 5.0 5.8 4.3 5.3 4.5 5.5 4.5 5.5 
Scbeikunde 4.3 5.2 4.7 5.2 4.3 5.3 4.6 5.3 4.5 5.2 
Biologie 5.1 4.9 4.9 4.5 5.3 5.3 5.3 4.8 5.2 4.9 

Gemiddeld over 
aile vakken 4.7 4.9 5.1 5.1 4.8 5.0 4.8 4.8 4.8 4.8 

Gemiddeld over aile vakken zijn de verschillen tussen meisjes en jongens minimaal. Jongens geven iets 
vaker aan dan meisjes dat ze goed zijn in een yak en dat een yak bij hen past, maar deze verscbillen zijn niet 
significant. Per yak zien we weI verscbillen tussen meisjes en jongens: vooraI het verscbil in inscbatting van 
de eigen capaciteiten is interessant. De gemiddelde rapportcijfers voor wiskunde zijn voor meisjes en jongens 
niet significant verschillend, maar toch scbatten jongens hun capaciteiten hoger in voor wiskunde dan 
meisjes. V oor Engels zijn er ook geen significante verscbillen in gemiddelde rapportcijfers, maar bier treedt 
er geen verscbil tussen meisjes en jongens op in de inschatting van eigen capaciteiten. 
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Als we aan de hand van deze label een voorkeurslijstje van de vennelde vak:ken lOuden opmalcen voor 
meisjes en voor jongens apart, dan zou deze lijst er als voigt uitzien: 

voor meisjes voorjongens 

1. Engels L Natuurkunde 
2. Nederlands 2. Wiskunde 
3. Biologie 3. Engels 
4. Frans 4. Scbeikuude 
5. Wiskunde 5. NederJands 
6. Duits 6. Biologie 
7. Aardrijkskunde 7. Aardrijkskunde 
8. Natuurkunde 8. Geschicdenis 
9. Scheikunde 9. Frans 
10. Geschiedenis lO. Duits 

Bij meisjes staan talen en biologie boog op de lijst Oat wiskunde nog op de vijfde plaats staat is vooral 
omdat meisjes bet vak nuttig vinden, niet zozeer omkdat ze bet leuk viuden, er goed in zijn en bet bij ben 
past. 
Bij de jongens staan wiskunde, natuurkunde en scheikunde hoog op de njsi, samen met de (volgens hen) 
'nuttige' talen Engels en Nederlands. 
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Toekomstverwacbting wat betaald werk betreft 

Een doel van een opleiding is, naast misschien het verhogen van de algemene ontwikkeling, het voorbereiden 
op de arbeidsmarkt. De verwachtingen die de leerlingen hebben ten aanzien van hun deelname aan het 
arbeidsproces kunnen van invloed zijn op hun opleidingskeuze, dus ook op hun vakkenpakketkeuze. In 
onderstaande figuur is aangegeven welke situatie de leerlingen over circa twintig jaar verwachteo ten aanzien 
van hun positie op de arbeidsmarkt, in dit geval het aantal dagen per week dat ze verwachten betaalde arbeid 
te verrichten. Daarnaast is ook aangegeven wat ze verwachten van hun partner (indien aanwezig) wat de 
arbeidstijd betreft. In de figuur zijn de verwachtingen van meisjes en jongens naast elkaar weergegeven. 
Daarbij zij opgemerkt dat 84% van de meisjes en 87% van de jongens verwacht tegen die tijd een of meer 
kinderen te hebben. 

Tabel 16: Verwachte situatie wat betaald werk betreft van zichzelf en van een partner, over ca. 20 jaar, in 
percentages naar sekse. Tussen haakjes is de gewenste situatie weergegeven. 

EIGEN BAAN BAAN VAN PAR1NER 
Aantal dagen 
betaald werk meisjes jon gens meisjes jongens 

(n=235) (n=219) (n=236) (0=211) 

geen 4 (1) 0.5 (0.5) 0.5 (0) 11 (11) 
een dag 1 (0.5) 0.5 (0) 0.5 (0.5) 6 (3) 
twee dagen 9 (6) 0.5 (6) 1 (3) 28 (26) 
drie dagen 27 (23) 4 (1) 8 (6) 26 (25) 
vier dagen 23 (23) 9 (9) 18 (15) 9 (6) 
vijf dagen 37 (46) 86 (89) 73 (75) 22 (29) 

De meeste meisjes verwachten een baan van drie, vier of vijf dagen, met een gemiddelde van 3,8 dagen. 
Bijna alle jongens (86%) verwachten een vijfdaagse werkweek te hebben, het gemiddelde is 4,8 dagen. 
IGjken we naar de verwachtingen voor bun partner, dan ontstaan er grote verschillen: meisjes verwachteo een 
partner die gemiddeld 4,6 dagen werkt, terwijl jongens een partner verwacbten die gemiddeld 2,8 dagen 
werkt V ooral dit laatste komt niet overeen met wat meisjes :r.elf willen. 
In de vragenlijst is onderscheid gemaakt tussen wat de wensen van de Ieerlingen ten aanzien van de 
arbeidstijd zijn en wat de verwachting is dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. Het grootste verscbil tussen 
wensen en verwachtingen vinden we bij meisjes als bet om hun eigen baan gaat: het percentage meisjes dat 
een vijfdaagse werkweek wenst is veeI groter dan het percentage meisjes dat ook een vijfdaagse werkweek 
verwacht. 

Onze verwachling was dat lecrlingen, mel name mcisjcs, die vcrwachten niet veeI betaatd werk te zullen 
verricbten, daar rekening mee zuBen bouden bij hun pakketkeuze: vakken die veel tijd en moeite kosten 
zullen minder vaak gekozen worden door meisjes die in de toekomst geen volledige baan denken te hebben. 
We verwachten daarom voor meisjes een positieve samenhallg tussen het kiezen van de eindexamenvakken 
natuurkunde en wiskunde-b enerzijds, en bet aantal dagen per week dat men betaald week denkt te gaan 
verrichten anderzijds, (jongens zijn bij deze analyse buiten beschouwing gelaten omdat zij bijna allemaal vijf 
dagen per week denken te gaan werken). We vonden voor meisjes echter geen enkele significante correlatie 
tussen de keuze van eindexamenvakken en de verwachte arbeidstijd. 
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6.100uden 

De oudervragenlijst is door 398 ouders of ouderparen ingevuld, betgeen inboudt dat 86% van de benaderde 
ouders de vragen heantwoord heeft. Hiervan is 28% door de moeder ingcvuld, 2]% door de vader en 51% 
dour heidc ouders of vcr.wrgcl"li samen. 

Sociaal-economische status 

Het opleidingsniveau van de ouders is weergegeven in tabel 17. 

Tahel 17: Opleidingsniveau van de ouders, beide ouders of verzorgers apart. 

Opleidingsniveau 

lagere scbool 
lager beroeps onderwijs 
mayo I (m)ulo 
bavo Imms 
middelbaar beroeps onderwijs 
VWO (atheneum, gymnasium, HBS) 
hoger beroeps onderwijs 
wetenscbappelijk onderwijs 

Moeder 
(n=392) 
percentage 

1 
14 
32 
6 
17 
6 

21 
4 

Vader 
(n=389) 
percentage 

2 
10 
9 
2 

15 
7 

34 
20 

Nagegaan is of er een samenhang bestaat tussen bet opleidingsniveau van de ouders enerzijds en bet advies 
dat ze aan bun kinderen geven en de keuzes van de kinderen anderzijds. Wat de ouders van jongens betreft 
is er geen significante correlatie gevouden. Bij de ouders van meisjes vinden we een zwakke samenbang 
tussen bet opleidingsniveau van de ouders en het aanraden van wiskunde a en wiskunde b: het 
opleidingsniveau hangt negatief samen met het aanraden van wiskunde a (r= ~.25 met opleidingsniveau vader 
en -.21 bij opleidingsniveau moeder), zwak positief met bet aanraden van wiskunde b (r= .IS bij opleiding 
vader). De intentie van de meisjes~leerlingen om wiskunde a te kiezen correleert negatief met bet 
opleidingsniveau van de vader (r= ~.17), de intentie om natuurkunde te kiezen positief (r= .IS). 

Naast bet opleidingsniveau is ook in beperkte mate naar de opleidingsrichting gevraagd in de zin 
technisch/niet technisch. Van de onderzochte groep ouders beeft 4% van de moeders en 45% van de vaders 
een techniscbe opleiding gevolgd. 
In de vragenlijst konden de ouders zelf aangeven in welke mate ze vonden dat hun beroep techniscb is (of 
was) op een schaal van I, helemaal niet technisch, tot 7, heel tecbnisch. Moeders scoorden gemiddeld 1.9 
wat zeer laag is; vaders scoorden gemiddeld 4.0. Bij jongens is er geen significante correlatie gevonden 
tussen het beroep van beide ouders en hun keuze van naturkunde en wiskunde b in bun eindexamenpakket. 
Voor meisjes vinden we een significante positieve correlatie tussen bet beroep van de vader en de intentie 
om natuurkunde (r=.30) en wiskunde b (r=.IS) voor bet eindexamen te kiezen. 
Ook vinden we, alleen bij meisjes, een zwakke maar significante positieve samenbang tussen het 
aantrekkelijk vinden van een teehniscbe studie en bet inschatten van de eigen capaciteiten biervoor enerzijds 
en de mate waarin vaders een tecbniscb beroep hebben en ook de mate waarin de moeder en in iets mindere 
mate de vader aangeven over tecbnische aanleg te bescbikken: correlaties circa 0.2. 
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Verder is de ouders gevraagd naar de Iengte van hun werkweek (betaalde arbeid). Deze is weergegeven in 
tabel 18. 

Tabel 18: Lengte van de werkweek van beide ouderslverzorgers. in procenten 

Lengte van de werkweek 

geen betaald werk 
een dag per week 
twee dagen per week 
drie dagen per week 
vier dagen per week 
vijf dagen per week 

percentage 
van de moeders 

48 
5 

13 
16 
8 

11 

percentage 
van de vaders 

2 
o 
o 
o 
2 

96 

Er is geen significante samenbang tussen de Iengte van de werkweek van de ouders en het aanraden van de 
vakken natunrkunde, Frans en wiskunde. Van de vaders werkt 96% fulitime. Bijna de helft van de moeders 
heeft geen betaalde baan, de andere helft werkt een (5%) tot vijf (II %) dagen per week. 

Geschatte invloed 

Het kiezen van vakken doet een leerling niet alleen. Er komt nogal wat invioed van buitenaf. Bij de 
oudervragenlijst is ondermeer aan de ouders gevraagd boe groot ze de invloed van diverse anderen op de 
vakkenpakketkeuze van hun kinderen inschatten. Verreweg de meeste invloed werd toegeschreven aan 
docenten en decaan enerzijds. en aan de ouders zelf anderzijds. 

Op de vraag: ' Als we de totale invioed van buitenaf op de keuze van uw kind op 100% stellen, hoe groot 
schat u dan de invloed van de volgende groepen mensenT gaven ouders gemiddeld de volgende verdeling te 
zien: 

- docenten en decanen 38 % 
- klasgenoten en vriend(inn)en 11 % 
- uzelf als ouders (of verzorgers) 36 % 
- broers en/of zussen 7 % 
- anderen, namelijk .................... 6 % 

(totaal 98 % wegens afronding) 

Op de vraag of zij als ouders bewust proberen hun kind te bemvloeden bij baarlzijn vakkenpakketkeuze 
antwoordt 21% zeer positief, 52% geeft aan enigszins bewust invloed uit te oefenen en 27% zegt dat niet te 
doen. Ben grote groep ouders (82%) geeft aan dat ze ook niet meer invloed zouden willen bebben. 
Verder vinden de meeste ouders (65%) dat ze over voldoende informatie bescbikken om hun kind te helpen 
bij haar of zijn vakkenpakketkeuze; 19% geeft aan dat ze iets te weinig inforrnatie hebben. terwijl 14% 
aangeeft over te weinig informatie Ie beschikken. 

Interessant is ook de algemene vraag of ouders voor bun kind een voorkenr hebben voor de A-ricbting of 
voor de B-richting. Van de ouders geeft 23% aan geen voorkenr te hebben (bij de ouders van meisjes is dit 
25%, bij de jongens 21%). Een voorkeur voor de A-richting beeft 21% van de ouders (meisjes 30%, jongens 
12%). Daar staat tegenover dat maar tiefst 55% van de ouders een voorkeur voor hun kind uitspreekt voor de 
B-richting (44% bij de meisjes, tegenover 67% bij de jongens). 
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Advies Ban dochters en zonen 

In onderslaande label is Ie zien welke vakken de ouders hun kindercn, uitgesplitst naar docblers en zonen, 
voor het eindexamen aanraden. In de eerste kolom gsat bet om de zeven verplichle eindexamenvakken. In de 
tweede kolom is ook een eventueel achtste yak opgenomen, waardoor men een beter beeld krijgl van welke 
vakken in ieder geval in overweging genomen worden. 

Tabel 19: Percentage ouders dat hun dochter of lOOn zou aanraden om bet belreffende yak als een van de 
zeven eindexamenvakken te kiezen, de tweede kolom is inclusief een acbtste Yak. 

MEISJES (n=202) JONGENS (n=I96) 

7 vakken inel. 7 vakken incl. 
8e yak 8evak 

Nederlands 99 99 99 99 
Frans 46 56 24 35 ** 
Duits 38 47 27 36 
Engels 96 97 96 97 
Geschiedenis 27 33 21 28 
Aardrijkskunde 27 33 21 31 
Grieb 2 3 6 7 
Latijn 16 18 11 14 
Wiskunde a 59 61 49 51 
Wiskunde b 39 41 67 68 ** 
Natuurkunde 50 52 72 77 ** 
Scbeikunde 43 46 57 60 * 
Biologie 36 47 30 36 
Economie 1 48 57 44 54 
Economie 2 32 41 37 45 
Muziek 12 15 5 8 
Tekenen 17 24 14 16 
Handvaardigbeid 7 11 9 13 
anders 1 6 3 7 

* significant verscbil tussen meisjes en jongens, t-test met p<.01 
** idem met p<.OOl 

Net als bij de leerlingen zelf zien we significante verschillen tussen de ouders van meisjes en jon gens voor 
het aanraden van Frans, wiskunde b, natuurkunde en scheikunde. Frans wordt vaker aan meisjes aangeraden, 
wiskunde b, natuurkunde en seheikunde vaker aan jongens. 
Een aantal vakken worden vaak als achtste yak aangeraden: Frans, Duits, biologic en economie 1 en 2. Oit 
zijn blijkbaar vakken die door de ouders minder noodzakelijk gevonden worden, maar toch wei nuttig of 
interessant voor hun kinderen. 
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6.11 Vergelijking ouders en leerlingen 

Vakkenpakketten 

Als we de intenties van de leerlingen vergelijken met het advies van de ouders zoals in tabel 20, dan vall op 
dat in verreweg de meerderheid van de gevallen ouders en leerlingen bet met elkaar eens zijn over de keuze 
van eindexamenvakken. 

Tabe120: Overeenkomsten en verscbiUen naar sekse tussen de plannen van de leerlingen en het advies 
van de ouders ten aanzien van het kiezen van bepaalde vakken voor bet eindexamen. in 
percentages. 

percentage meisjes waarvan percentage jongens waarvan 
leerling' + + leerling - + + 
ouders . + + ouders + + 

Nederlands 0 1 1 99 0 0 1 99 
Frans 28 6 15 51 52 10 13 26 
Duits 39 11 15 36 53 13 12 23 
Engels 1 1 2 96 2 2 2 95 
Geschiedenis 55 13 13 19 57 10 15 18 
Aardrijkskunde 49 9 18 23 48 8 21 23 
Grieks 93 0 5 3 91 1 2 6 
Latijn 79 3 3 15 82 5 5 9 
Wiskunde a 24 13 15 48 35 20 14 31 
Wiskunde b 50 7 10 33 19 6 12 62 
Natuurkunde 40 8 8 44 15 5 8 72 
Scheikunde 44 8 10 38 30 8 11 52 
Biologie 35 5 19 41 51 9 13 27 
Economie I 32 18 11 39 34 19 12 35 
Economie 2 47 14 12 26 38 13 17 32 
Muziek 83 12 2 3 88 7 4 2 
Tekenen 68 9 7 15 79 10 5 7 
Handvaardigheid 84 7 5 4 81 9 6 5 
anders ............. 92 3 2 4 91 5 3 2 

Zo geldt bij bet yak natuurkunde voor de meisjes dat 40% van de meisjes en bun ouders bet met elkaar eens 
zijn dat ze beter geen natuurkunde kunnen kiezen, 44% is het erover eens dat ze beter weI natuurkunde 
kunnen kiezen en slecbts 16 % is bet met elkaar oneens. Bij de jongens is de overeenstemming tussen de 
jongens en bun ouders ook groot. maar veel meer v66r het kiezen van natuurkunde: 15% is het met elkaar 
eens om geen natuurkunde te kiezen, 72% om weI natuurkunde te kiezen en slecbts 13% is bet met elkaar 
oneens. Het percentage ouders en leerlingen dat bet met elkaar oneens is is voor natuurkunde erg laag, lager 
dan voor de meeste andere vakken. Het lijkt alsof het al dan niet tiezen van natuurkunde weinig twijfel 
oproept; het werd ook al erg weinig als achtste vak gekozen. 
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Zowel san de ouders als san de leerlingen is voor verschillende vakken gevraagd naar de volgende beliefs: 
a) dit yak past bij mijn kind I bij mij 
b) dit yak is nuttig voor de toekornst van mijn kind I van mij 
c) mijn kind is I ik ben goed in dit yak 
d) mijn kind I ik vind(t) dit vak leuk. 
Een volledig overzicbt van de gemiddelde scores op deze vragen en de verscbilscores tussen ouders en 
Jeerlingen voor alle vakken is te vinden in bijIage 4. In tabel 21 is alleen bel vak naluwt:unde opgenomen. 
Duidelijk is te zien dat zowel de jongens als hun ouders gemiddeld vee) boger scoren op deze vragen dan de 
meisjes en hun oodel'S. Verder is hel verschil lussen de jongens en hon (mdcrs klein, terwijl hel verschil 
lusseD de meisjes en bon ouders groter is. Ouders vinden natuurkunde beter bij hun dochters passen dan de 
dochters zelf. Ook villdcll 7J! natuurkunde nultiger en de capaciteitcn van hun dochtcr groter dan de meisjes 
7.elf. Ouders Hjken iets minder het traditionele hecld te hebben dat natuurkunde niets is voor meisjes dan hun 
dochters. Het grootste verschil tussen ouders CIl hun dochters vinden we bij de vraag of natuurkunde bij de 
leerling past: de mcisjes zelf scoren bij dere vraag veel lager (gemiddeld 4,2 op een schaal van 1 lot 7) dan 
hun ouders (gemiddeJd 4,8). 

Tabe121: Gemiddelde scores (op schaal 1-7, l=helemaal niet, 7=wel) op vragen naar de opvattingen van 
ouders en leerlingen ten sanzien van het vak natuwt:unde, uitgesplitst naar sekse 

opvatting meisjes (n=202) jongens (n=I96) 

ou leerl ou leerl 

natuurkunde past bij mijn kind I bij mij 4.8 4.2 5.6 5.4 
natuurkunde is nuttig voor de toekomst van mijn kind I van mij 5.4 5.0 6.0 5.8 
mijn kind is / ik: ben goed in natuurkunde 4.7 4.3 5.4 5.3 
mijn kind I ik: vind(t) natuurkunde leuk 4.6 4.5 5.6 5.5 
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Vervolgstudies 

Aan de ouders is gevraagd in welke mate re verscbillende vervolgstudies geschikt achten voor hun kind. 
Aan de leerlingen is gevraagd in welke mate re verschillende vervolgstudies aantrekkelijk vonden, hoe ze 
bun capaciteiten daarvoor inscbatten en in boeverre bet hun gemakkelijk lijkt om met die sludie later een 
baan te vinden. Antwoordmogelijkheden op een zevenpunts-schaal van 1, heel ongeschikt (onaantrekkelijk, 
slecht, moeilijk) tot 7, beel geschikt etc. De resultaten staan bieronder in tabel 22. 

Tabe122: Verschillende studies en hun geschiktheid volgens de ouders, aantrekkelijkheid volgens de 
leerlingen, capaciteiten volgens de leerlingen en hoe makkelijk het is om een baan te vinden 
volgens de leerlingen, uitgesplitst naar sekse; gemiddelde scores op een schaal van 1 tot 7. 

STIJDIES MEISJES JONGENS 

ouders leerlingen ouders leerlingen 
geschikt aantr capac werkg geschikt aantr capac werkg 

Exacte studies 3.7 3.6 3.7 5.1 4.7 4.9 4.8 5.2 
T echnische studies 3.2 2.9 3.2 5.3 5.0 4.9 4.9 5.3 
Talenstudies 5.1 4.6 4.8 4.4 3.9 3.3 4.1 4.1 
Gescbiedenislaardrijkskunde 4.3 3.8 4.4 3.9 4.2 3.8 4.6 4.0 
Economie 4.6 4.0 4.2 4.9 5.0 4.6 4.8 5.0 
Rechten 4.5 4.4 4.5 4.4 4.1 4.1 4.5 4.5 
Kunst of Muziek 3.9 3.7 4.1 3.1 2.9 2.8 3.5 3.4 
Biologie 4.6 4.3 4.7 4.4 4.4 3.7 4.5 4.3 
Landbouw 3.4 2.6 3.4 4.2 3.3 2.5 3.5 4.0 
Medische studies 4.2 4.4 4.4 4.6 3.8 3.6 4.0 4.4 
Sociale studies 4.9 4.8 4.8 4.4 3.7 3.2 3.7 4.2 

meisjes: ouders n=202, leerlingen n=235 
jongens: ouders 0=196, leerlingen n=220 

Werkgelegenbeid 
De werkgelegenbeid na het voIgen van de genoemde studies wordt door meisjes en jongens nauwelijks 
verschillend ingeschat. Beide groepen zijn het erover eens dat technische studies, exacte studies en economie 
de beste kansen bieden op de arbeidsmarkt. 

Aantrekkelijkheid 
Meisjes vinden gemiddeld sociale studies het meest aantrekkelijk, gevolgd door talenstudies. rechten, 
medische studies. biologie en in iets mindere mate economie. Bij de jongens staan technische en exacte 
studies bovenaan. gevolgd door economie en, iets minder hoog, rechten. De studies die hoog scoren op de 
ingeschatte werkgelegenbeid zijn voor jongens derelfde als de studies die erg aantrekkelijk gevonden worden, 
bij meisjes zijn het twee verschillende series studies. 
Opvallend is verder dat jongens technische en exacte studies ongeveer gelijk beoordelen wat 
aantrekkelijkheid en capaciteiten betreft, terwijl meisjes biertussen duidelijk onderscheid maken: technische 
studies worden door meisjes nog minder aantrekkelijk gevonden en capaciteiten ervoor nog lager ingeschat 
dan exacte studies. 

Capaciteiten 
De scores op de inschatting van de eigen capaciteiten komen voor een groot deel overeen met de scores op 
de aantrekkelijkbeid van de studies. Heel duidelijke uitzonderingen zijn geschiedenis/aardrijkskunde en 
landbouw: de aantrekkelijkheid van dew studies is zowel voor meisjes als voor jongens veel lager dan je zou 
verwachten op grond van de ingeschatte capaciteiten. Bij jongens geldt dat ook voor tdenstudies en biologie: 
ondanks redelijke capaciteiten voor deze vakken vinden jongcns ze loch niet aantrekkelijk. 
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Studies waarvoor meisjes hun eigen capaciteiten het hoogst inschatten zijn sociale studies, talensrudies en 
biologie. Jongens schatten bun capaciteiten het hoogst voor technische studies, exacte studies en economie. 

Geschiktheid volgens de ouders 
Ouders vinden voor hun dochters gemiddeld bet meest geschikt talen en sociale studies, gevolgd door 
economie, rechten en biologie. Voor bun zonen vinden ze technische studies en economie bet meest geschikt, 
gevolgd door exacte studies. De verscbillen russen wat ouders geschikt vinden en wat de leerlingen 
aantrekkelijk vinden zijn over bet algemeen niet groot wat de exacte en tecbnische studies betteft. 
Ouders vinden gemiddeld exacte studies en meer nog tecbnische studies ongescbikt voor bun dochters, 
terwijI voor hun zonen exacte studies en vooral techniscbe studies gemiddeld joist zeer gescbikt gevonden 
worden. 

Arbeidsmarktsectoren 

Voor een aantal arbeidsmarktsectoren is aan de leerlingen gevraagd in hoeverre die sectoren aantrekkelijk 
zijn en aan de ouders in hoeverre die sectoren gescbikt lijken voor bun kind. 

Tabe123: Geschiktheid volgens ouders en aantrekkelijkheid volgens leerlingen van diverse 
arbeidsmarktsectoren, naar sekse; gemiddelde scores op een schaal van 1 tot 7. 

SECTOREN MEISJES JONGENS 

ouders leerlingen ouders leerlingen 
n=202 n=235 n=l96 n=220 

Gezondheidszorg 4.7 4.4 3.6 3.2 
Sociaal-maatscbappelijk week 4.5 3.9 3.4 2.6 
VVetenscbap/onderzoek 4.3 3.9 4.8 4.7 
Handel of commerciele dienstverlening 4.4 4.0 4.7 4.6 
Onderwijs 4.3 3.3 3.9 3.0 
Landbouw of de natuur 3.9 3.3 3.8 3.3 
Techniek 3.2 3.0 4.8 4.8 
Kunst en cultuur 4.2 3.8 .3.2 3.0 

Grote verschillen tussen meisjes en jongens treden op bij techniek, wat jongens veel aantrekkelijker vinden, 
en gezondheidszorg en sociaal-maatscbappelijk werk, wat meisjes veel aantrekkelijker vinden. Ook ouders 
vinden techniek veel gescbikter voor hun zonen dan voor bun docbters. 
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Toekomstverwachtingen wat betaald werk betreft 

Aan de ouders is evenals aan de Ieerlingen gevraagd naar de verwachtingen omtrent de arbeidssituatie van 
hun kinderen over ongeveer twintig jaar. Ook is gevraagd naar de verwachtingen om trent de werkweek van 
een eventuele partner van hun kinderen. 
Ouders van jongens verwachten voor hun zonen een werkweek van 4 of 5 dagen (22 resp. 73%); ze 
verwacbten iets vaker dan de jongens zelf een vierdaagse in plaats van vijfdaagse werkweek. Voor de partner 
van hun zonen verwachten de meeste onders een tweedaagse (29%) of een driedaagse (34%) werkweek. 
Ouders van meisjes verwachten voor hun dochters vooral drie-, vier- en vijfdaagse werkweken, waarbij ze 
minder vaak dan de meisjes zelf een vijfdaagse werkweek verwachten. 

Tabel24: De toekomstverwachting over ca. 20 jaar van ouders en van leerlingen wat betreft een betaalde 
baan voor de leerlingen van nu en voor hun partner, uitgesplitst naar sekse van de leerling en in 
percentages. 

MEISJES (N=202) JONGENS (N=196) 

eigen baan baan partner eigen baan baan partner 

ou Ieed ou leed ou leerl ou leerl 

geen 2 3 0 1 0 1 8 12 
een dag 2 1 0 0 0 1 3 4 
twee dagen 11 10 2 1 0 1 29 29 
drie dagen 36 29 10 7 5 2 34 27 
vier dagen 25 21 26 18 22 8 14 7 
vijf dagen 24 37 62 74 73 88 13 22 

gemiddeld 
aantal dagen 3.5 3.8 4.5 4.6 4.7 4.8 2.8 2.8 

De verondersteUing was dat de gewenste of verwachte lengte van de werkweek invloed zou hebben op latere 
studie- of beroepskeuze en indirect dan ook op de vakkenpakketkeuze. Dit is ook zo als we meisjes en 
jongens samen bekijken, maar voor meisjes en jongens apart is er geen significante correlatie gevonden 
tussen pakketkeuze, studievoorkeur en beroepsvoorkeur enerzijds en de door ouders en leerlingen gewenste 
of verwachte werkweek anderzijds. V oor de totale groep meisjes en jongens geldt dat meisjes gemiddeld ceo 
kortere werkweek verwachten en ook minder voorkeur voor B-vakken en een B-studie en -beroep hebben, 
waardoor er voor de totale groep weI significante verbanden tussen Iengte van de werkweek en B-voorkeuren 
bestaan. 
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Het is ook interessant om de wensen en verwachtingen van ouders en leedingen omtrent de toekomstige 
werkweek van de leeding te vergelijken met die van de eventuele partner. 
V oor jongens zowel als hun ouders geldt dat ongeveer een kwart van hen wenst en verwacht dat hun 
werkweek even lang is als die van hun partner, terwijl de overige driekwart een langere werkweek wenst en 
verwacht dan de partner. Meisjes en hun ouders hebbcn hierover cchtcr andere ideeen: slcchts 40% wenst 
cen kortere werkweek dan de partner en 46% van de meisjes (51 % van de ouders) verwacht een korter 
werkweek dan die van de partner. Ruim de belft wenst een even lange werkweek dan die van de partner 
terwijl van de meisjes nog 8% een langere werkweek dan de partner wenst. In onderstaande tabel is een 
overzicbt gegeven van de wensen en verwachtingwen van ouders en leerlingen ten aanzien van de lengte van 
de toekomstige werkweek van leeding en partner. 

Tabe125: Wensen en verwachtingen van ouders en leerlingen naar sekse ten aanzien van de toekomstige 
werkweek van de leeding en diens eventuele partner, in procenten. 

MEISJES (n=202) JONGENS (n=196) 

lengte wens verw. wens verw. wens verw. wens verw. 
werkweek ou ou leed leed ou ou leed leed 

korter dan partner 39 51 40 46 1 0 0 1 
gelijk aan partner 57 46 53 51 26 24 30 25 
langer dan partner 4 3 8 4 73 76 70 75 

Wensen en verwachtingen verscbillen bet meest bij de ouders van meisjes: 39% van die ouders wenst een 
korter werkweek voor bun docbter dan voor diens partner, terwijl 51 % verwacbt dat bun docbter een kortere 
werkweek zal bebben dan diens partner. 
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7. Samenvatting en conclusies 

Waarom kiezen nog steeds veel minder meisjes dan jongens voor een technische studie? 
De eerste stap op weg naar een techniscbe studie WOI"dt gedaan bij de keuze van een B-pakket op de 
middelbare school. Hoewel de laatste jaren meisjes vaker dan vroeger wiskunde in hun pak:ket opnemen, 
kiezen ze vakken als natuurkunde, scbeikunde en wiskunde-B toch nog steeds veel minder vaak: dan joogens. 
Voor een technische studie zijn de vakken natuurkunde en wiskunde-B verplicht De centrale vraag in dit 
onderzoek is dan ook welke factoren de vakkenpakketkeuze verklaren, met name bet al dan niet kiezen van 
de vakken natuurkunde en wiskunde-B. De probleemstelling voor dit onderzoek is uitgewerkt in vier 
deelvragen: 

'" Welke factoren verklaren de vakkenpakketkeuze aan bet einde van de derde klas van bet VWO, met name 
bet al dan niet kiezen van de vakken natuurkunde en wiskunde b? 

'" Welke van deze factoren verklaren het verschil in de keuzes van meisjes en joogens ten aanzien van de 
B-vakken? 

'" Zijn er bij deze leerlingen al voorkeuren gevonnd ten aanzien van latere studie- en beroepskeuzes, met 
name wat technische ricbtingen betreft? Zo ja. boe luiden deze voorkeuren? 

'" Komen de opvattingen van de ouders overeen met die van hun kinderen? 
Zo nee, welke factoren vinden de ouders belangrijker en welke minder belangrijk? 

Deze vragen hebben betrekking op de houding (of attitude) van VWO-leerlingen en hun ouders ten aanzien 
van bet kiezen van een vakkenpakket. Een geschikt theoretisch model voor de benadering van attitudes is de 
'theory of reasoned action' van Fishbein & Ajzen, later uitgebreid door Ajzen & Madden. Oit model is 
gebruikt voor de npstelling van de onderzoeksvragen en vragenlijsten voor VWO-leerlingen en hun ouders. 
In dit model wordt de intentie om een vak (of vakkenpakket) te kiezen verklaard uit de attitude tegenover dat 
yak en uit de zogenaamde subjectieve nonn. Oit laatste beeft betrekking op de verwachtingen die anderen 
hebben over de keuze van een leerling en die door de leerling als normatief worden waargenomen. 

Het onderzoek bestond oit een schriftelijke enquete onder derde klas VWO leerlingen en hun ouders. 
Daarnaast hebben er per school mondelinge interviews plaatsgevonden met de decaan. Hierin kwamen de 
specifieke kenmerken van de betreffende school aan de orde, met name de verschillende regelingen ten 
aanzien van de keuzemogelijkbeden en de keuzebegeleiding. 
In de vragenlijst ligt de nadruk op de vakken natuurkunde, Frans en wiskunde. Natuurkunde en wiskunde 
omdat dat de vakken zijn die vereist zijn voor een technische universitaire studie; Frans, een A-vak en 
'typisch meisjes-vak', ter vergelijking met de twee eerder genoemde B-vakken. Ten aanzien van de overige 
vakken is er minder specifiek gemeten. 

De totale onderzoeksgroep bestond uit 461 leerlingen in de derde klas van bet VWO, afkornstig van zes 
verschillende scbolen; vier scholen in de regio Eindhoven, zowel in de stad als in de grotere dorpen en twee 
scholen in Noord-Holland. Er bleken zich geen significante verschillen tossen de twee regio's voor te doen 
wat betreft vakkenvoorkeuren, studievoorkeuren en beroepsvoorkeuren. 
De onderzocbte groep bestond uit 238 meisjes en 223 jongens. 

Intentie om bepaalde vakken te kiezen 
Wat bet kiezen van natuurkunde in 4 VWO betreft, geeft 57% van de leerlingen te kennen dat ze het zullen 
kiezen, 23% twijfeJt en 20% geeft aan geen natuurkunde te zollen kiezen. Ten aanzien van 5 VWO en dus 
ook het eindexamen, is nog 47% van plan natuurkunde te kiezen. Kijken we naar meisjes en jongens apart, 
dan zien we dat 45% van de meisjcs tegen 70% van de jongcns van plan is natuurkundc tc kiczen in 4 
VWO. Dit is eell vrij groot vcrscliU, maar niettemin is ook bet aantal meisjes dat van plan is natuurkundc te 
kiezen DOg vrij groot (45%). 
Significante verschillen tussen meisjes en jongens vinden we bij de vakken natuurkuude, Frans, scbeikunde. 
biologie en Duits. Meer jongens dan meisjes zijn van plan natuurkunde en scbeikunde te kiezen. Omgekeerd 
zijn meer meisjes dan jongens van plan biologie, Frans en DUlts te kiezen. De sekseverschillen ten aanzien 
van wiskunde zijn Diet significant 
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Attitude 
De attitude van de Ieerlingen ten aanzien van het kiezen van vakken is direct gemeten door drie vragen, 
namelijk in welke mate de Ieerlingen het kiezen van een vak positief, verstandig en aantrekkelijk vinden. 
We zien dat de score op deze attitudevragen voor alle Jeerlingen samen het hoogst is voor de vakken 
wiskunde. biologie. natuurkunde en scheikunde. Bij de meisjes scoren de vakken wiskunde, biologie en Frans 
het hoogst; bij de jongens de vakken wiskunde. natuurkunde en scheikunde. Het grootste verschil tussen 
meisjes en jongens wat de attitude ten aanzien van de vakkenpakketkeuze betreft vinden we bij natuurkunde, 
waar jongens de meest gunstige attitude bebben; daarna bij Frans, waar meisjes de meest gunstige attitude 
hebben; en daarna bij scheikunde waar jongens weer bet positiefst tegenoverstaan. 
AIgemene conclusie: over bet algemeen scoren de B-vakken relatief hoog. Oit geldt zeker voor de jongens. 
Bij de meisjes geldt dit weI voor wiskunde en biologie, maar Diet zozeer voor scheikunde en al helemaal Diet 
voor natuurkunde. 

Opbouw van de attitude 
De attitude ten aanzien van het kiezen van vakken is opgebouwd oit verschillende clusters van beliefs. 
Intrinsiek nut: 
De gemiddelde scores (meisjes en jongens samen) op de intrinsieke items zijn voor Frans lager dan voor 
wiskunde en natuurkunde. Kijken we echter naar meisjes en jongens apart dan vinden we dat meisjes Frans 
gemiddeld iets lenker, interessanter en passender vinden dan wiskunde en vooral natuurkuDde. Bij de jongens 
is het verschil echter veel groter: zij vinden Frans joist veel minder leuk, interessant en passend dan 
wiskunde en natuurkunde. 
Extrinsiek nut: 
Ten aanzien van het extrinsieke nut (een yak is nodig voor studie en beroep) scoort wiskunde het hoogste, op 
een afstand gevolgd door natuurkunde en ver daarachter Frans. Oit geldt zowel voor meisjes als voor 
jongens. maar bij de meisjes zijn de verschillen tussen Frans en de twee B-vakken lang Diet zo groot als bij 
de jongens. Meisjes vinden Frans nuttiger dan jongens, terwijl ze wiskunde en natuurkunde juist iets minder 
nUltig vinden dan jongens. 
Kosten: 
Wat het kosten-aspect betreft zien we dat Frans minder djd kost en ook als makkelijker ingeschat wordt dan 
wis-en natuurkunde. Bij de jongens is dit verscbil in kosten van de drie vakken Diet zo groot, bij de meisjes 
daarentegen vinden we zeer grote verschillen: Frans scoort laag op bet tijd- en moeilijkheidsaspect (lager ook 
dan bij de jongens), wiSkunde en vooral natuurkunde scoort erg boog op bet tijd- en moeilijkheidsaspect. De 
ingeschatte capaciteiten zijn gemiddeld voor de groep als geheel voor de drie vakken hetzelfde. Uitgesplitst 
naar sekse vinden meisjes zicbzelf beter in Frans dan jongens zich in Frans vinden en meisjes vinden 
zichzelf ook beter in Frans dan in wiskunde en natuurkunde. Omgekeerd vinden jongens zichzelf het beste in 
natuurkunde, daarna in wiskunde en dan pas in Frans. Jongens schatten hun eigen capaciteiten voor wiskunde 
en natuurkunde ook veel hoger in dan meisjes. Het grootste verschil tussen jon gens en meisjes vinden we 
dan ook bij de inschatting van de eigen capaciteit voor natuurkunde: jongens scoren hiervoor op een 
zevenpuntsschaal gemiddeld 5,3 tegen meisjes slecbts 3,9 gemiddeld. 
'Sfeer': 
Bij de aspecten die met de sfeer te maken bebben zien we dat zowel meisjes als jongens vinden dat Frans 
eerder met mensen te maken beeft dan wis- en natuurkunde. Ook verwachten ze dat er bij Frans meer 
meisjes in de klas zullen zitten en bij wiskunde en natuurkunde meer jongens. Verder verwacht men iets 
minder lenke docenten bij natuurkunde dan bij de twee andere Yakken: uitgesplitst naar sekse geldt dit aIleen 
voor de meisjes en niet voor de jongens. 

We zien dat de samenbang tussen de intrinsieke waarde, een vak interessant, leuk en passend vinden, en de 
attitude tegenover dat vak hoog is. Dit is blijkbaar een belangrijk aspect, hetgeen ook weI te verwachten was. 
Opvallend is ecbter dat de correlaties tussen intrinsieke waarde en attitude ten aanzien van Frans hoger zijn 
dan ten aanzien van wis- en natuurkunde. Blijkbaar speelt dit aspect bij Frans een overbeersender rol dan bij 
wis- en natuurkunde. Oit geldt vooral voor jongens en in mindere mate voor meisjes. 
De samenhang tussen de extrinsieke waarde, een vak is nodig voor een latere studie of beroep, en de attitude 
ten aanzien van een yak is lager dan tussen intrinsieke waarde en attitude. Het lijkt alsof langere termijn 
aspecten een minder dominante rol speJen bij de keuzebeslissingen dan korte termijn aspecten. Bij bet vak 
Frans zijn de verschillen in dit opzicht bet grootst, maar dit verschil wordt door de jongens veroorzaakt: als 
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jongens Frans kiezen is dat vooral vanwege het korte tennijn nut, voor meisjes is het verschil tussen 
extrinsiek nut en intrinsiek nut voor alle drie de vakken ongeveer even groot. 
Pas bij de 'sfeer' -aspecten zien we enkele significante verschillen in de evaluatie tussen meisjes en jongens 
optreden. Dat een yak met mensen te maken heeft is voor meisjes veel positiever dan voor jongens. Verder 
vinden jongens het gemiddeld nog net positief als er meer meisjes dan jongens in de klas zitten. terwijl 
meisjes dit gemiddeld een klein beetje negatief vinden. 

Subjectieve norm 
Vinden we nu ook verscbillen tussen vakken en tussen meisjes en jongens bij de subjectieve norm? 
De subjectieve norm is direct gemeten door middel van een waarschijnlijkheidsvraag, namelijk: de mensen 
die voor mij belangrijk zijn vinden over het algemeen dat ik natuurkunde moet tiezen. Antwoordcategorietm 
lopen van 'zeker niet waar' tot 'zeker weI waar'. 
Voor natuurkunde geldt dat de correlatiecoefficient tussen de direct gemeten subjectieve norm en de intentie 
om natuurkunde te kiezen 0.77 bedraagt. De samenhang tussen subjectieve norm en intentie is lager dan 
tussen de attitude en de intentie (r =.91). 

Als we naar de totale groep leerlingen kijken, meisjes en jongens samen, zien we dat voor wiskunde 
verreweg de meest positieve subjectieve norm ervaren wordt; een positieve subjectieve norm ten aanzien van 
een yak wil zeggen dat leerlingen de indruk hebben dat ze dat yak volgens belangrijke anderen zouden 
moeten kiezen. Jongens ervaren een iets positievere nonn dan meisjes, maar het verscbil is niet significant. 
Significante verschillen treffen we aan bij natuurkunde en in mindere mate bij scheikunde: jongens denken 
vaker dat ze die vakken volgens anderen horen te kiezen, verder bij Frans en in mindere mate Duits, 
waarvan meisjes eerder denken dat ze die vakken volgens anderen zouden mooten kiezen. 

In dit onderzoek is de gepercipieerde sociale norm ook apart gemeten voor ouders, vrienden, klasgenoten , 
decaan en vakdocent. We zien dat voor elk van de relevante anderen wiskunde het hoogste scoort: dit geldt 
voor meisjes en voor jongens, maar jongens scoren weI beduidend hoger; vooral van decaan en vakdocent 
krijgen jongens meer dan meisjes de indruk dat ze wiskunde horen te kiezen! Bij natuurkunde zijn de 
verschillen nog groter: jongens geven veel meer dan meisjes aan dat anderen vinden dat ze natuurkunde 
zouden moeten kiezen. Ook bij Frans en scheikunde vinden we significante sekseverschillen: bij Frans is de 
norm voor meisjes positiever, bij scheikunde voor jongens. 
IGjken we naar de drie groopen relevante anderen, ouders, leeftijdgenoten en school (decaan en 
vakdocenten), dan zien we dat de leerlingen voor alle vakken van leeftijdgenoten de minst positieve normen 
ervaren, daarna van de ouders en het meest van de decaan en vakdocenten. Een uitzondering vormt 
wiskunde, dat met name bij meisjes het meest door de ouders 'aangeraden' wordt. 
De perceptie van de opvattingen van de ouders correleert het boogst met de direct gemeten subjectieve norm, 
gevolgd door decaan en vakdocenten. Dit betekent dat de leerlingen bun ouders als meest belangrijke 
anderen zien, op de voet gevolgd door decaan en vakdocenten. 
De motivatie tot conformeren is het hoogst voor decaan en vakdocenten, daarna voor de ouders en veellager 
voor vrienden en k1asgenoten. Leerlingen zelf geven dus aan dat ze zich iets meer aantrekken van de mening 
van decaan en vakdocenten dan van hun ouders. Deze verscbillen zijn significant 

Samenvattcnd kunnen we concluderen dat de belangrijkste componcnt van de attitude ten aanzien van het 
kiezcn Vall de vukkcn naLuurkUlulc, I'ralls en wiskundc gcvonnd wordt door hct intrinsickc nul. Als twccdc 
volgen de kosten en als derde hel cxtrinsicke nuL. De meesl 'belangrijke anderen' lijken de ouders te zijn, op 
de voet gevolgd door decaan en vakdocenten en op grote afstand door vrienden en k1asgenoten. 
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Rapporkijrers 
Het meest opvalleode aao de rapportcijfers is dat meisjes significant bogere cijfers bebaalden dan joogens 
voor de talen Nederlands, Frans en Duits, maar niet voor Engels! 
Omgekeerd bebaalden jongens significant bogere cijfers dan meisjes voor de B-vakken natuurkunde, 
scbeikunde en informatiekunde, maar niet voor wiskunde. 
Het lijkt alsof bet A-vak Engels en bet B-vak wiskunde op deze leeftijd geen meisjes- respectievelijk 
jongens-imago (meer) hebben en dat beide vakken door zowel meisjes als jongens even serieus genomen 
worden, (misschien zelfs a1s onmisbaar gezieo worden). Ook in de keuze voor wiskunde, a1s bet yak oog niet 
gesplitst is in wiskunde-a en wiskunde-b, zijn er geen significante verschillen tossen meisjes en jongens 
gevonden. 
Vergelijken we ecbter bet verband tussen bet djfer voor een vak en de keuze van dat yak voor bet 
eindexamen, dan treden er heel duidelijke verschillen op tossen meisjes en jongens. Daarvoor zijn de 
rapportcijfers per vak in drie categori~n verdeeld: cijfers lager dan zes (laag), de cijfers zes en zeven 
(middel) en hoger dan zeven (boog). 
Per vak en per categorie is bet percentage meisjes en het percentage jongens dat het betreffende yak voor het 
eindexamen denkt te kiezen naast elkaar gezet. In elke categorie kiezen meer meisjes dan jongens Frans en 
wiskunde-a Meer jongens dan meisjes kiezen natuurkunde en wiskunde-b. 
Van de leerlingen met een laag cijfer voor natuurkunde kiest 15% van de meisjes en 48% van de jongens 
voor natuurkunde. Bij de leerlingen met een djfer tussen zes en zeven is 45% van de meisjes en 70% van de 
jongens van plan om natuurkunde te kiezen en bij de leerlingen met een cijfer boger dan zeven is dat 77% 
van de meisjes en 94% van de jongens. 
Terwijl er nog geen significante verscbillen waren tussen meisjes en jongens waar bet de cijfers voor 
wiskunde en de keuze voor (niet in a en b gesplitste) wiskunde betreft, worden de verscbillen na het splitsen 
extreem groot: meisjes kiezen vooral wiskunde-a, jongens vooral wiskunde-b. Een voorbeeld: van de 
leerlingen met een laag djfer voor wiskunde, dat wil zeggen een 5,5 of minder, geeft 5% van de meisjes aao 
wiskunde-b te kiezen tegenover 45% van de jongens. 

Het is ook interessant om na te gaao of het gemiddelde rapportcijfer over alle vakken samenbang vertoont 
met de intentie om bepaalde vakken voor het eindexamen te kiezen. Het kiezen van wiskunde-b, 
natuurkunde, scheikunde en de klassieke talen correleert positief met een hoog gemiddeld cijfer. Deze 
correlatie~fficienten varieren tussen 0.27 voor wiskunde-b en gemiddeld cijfer, tot 0.20 voor Grieb en 
gemiddeld cijfer. Het kiezen van de modeme talen en biologie correleert niet significant met een hoog cijfer. 
Het kiezen van wiskunde-a, geschiedenis, aardrijkskunde, economie 1 en 2 en de expressievakken correleert 
negatief met een hoog gemiddeld cijfer. De correlatiecoefficienten tusseo deze vakken en bet gemiddeld 
cijfer varieren tussen -0.15 en -0.20. Dat wit zeggen dat 'goede' leerlingen minder vaak deze vakken kiezen 
dan 'zwakke' leerlingen. Dit geldt voor meisjes en jongens. 

Volgorde van voorkeuren 
Bij het kiezen van een vakkenpakket dat uit zeven vakken bestaat speelt de volgorde van de voorkeuren voor 
vakken een grote rol. AIleen de zeven vakken met de hoogste prioriteit komen in aanmerking. Of een yak 
gekozen wordt hangt dus niet zozeer af van de absolute mening over dat yak, maar van de mening over dat 
yak ten opzichte van de andere vakken. Vakken zijn vergeleken aao de hand van de scores op de volgende 
vier beliefs: 1. dit yak past bij mij, 2. dit yak is nuttig, 3. ik ben goed in dit yak en 4. dit yak is leuk. 
Gemiddeld over aile vakken zijn de verschillen tussen meisjes en jongens minim.aal. Jongens geven iets 
vaker aao dan meisjes dat ze goed zijn in een vak en dat een vak bij hen past, maar deze verschillen zijn Diet 
significant. Per yak zien we wei verschillen tussen meisjes en jongens: vooral bet verschil in inscbatting van 
de eigen capaciteiten is interessant. De gemiddelde rapportcijfers voor wiskunde zijn voor meisjes en jongens 
niet significant versehillend, maar toch sehatten jongens bun capaciteiten boger in voor wiskunde dan 
meisjes. Voor Engels zijn er ook geen significante verschillen in gemiddelde rapportcijfers, maar bier treedt 
er geen verschil tussen meisjes en jongens op in de inscbatting van eigen capaciteiten. 
Als we aao de hand van deze vier items een voorkeurslijst van vakken zouden opmaken voor meisjes en 
voor jongens apart, dan staan bij meisjes de talen en biologie boog op de lijst. Dat wiskunde nog op de 
vijfde plaats staat is vooral omdat meisjes het vak nuttig vinden, niet zozeer omdat ze het leuk vinden, er 
goed in zijn en bet bij hen past. Bij de jongens staan wiskunde, natuurkunde en sebeikunde hoog op de lijst, 
samen met de (volgens hen) 'nuuige' talen Engels en Nederlands. 
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Ouders 
De oudervragenlijst is door 398 ouders of ouderparen ingevuld. hetgeen inhondt dat 86% van de benaderde 
ouders de vragen beantwoord beeft. Hiervan is 28% door de moeder ingevuld. 21% door de vader en 51% 
door beide ouders of verzorgers samen. 
Van de vaders in dit onderzoek had 54% een bogere opleiding gevoIgd en van de moeders 25%. 
Nagegaan is of er een samenhang bestaat tussen het opleidingsniveau van de ouders enerzijds en het advies 
dat ze aan hun kinderen geven en de keuzes van de kinderen anderzijds. Wat de ouders van jongens betreft 
is er geen significante correlatie gevonden. Bij de ouders van meisjes vinden we een zwakke samenhang 
tussen het opleidingsniveau van de ouders en het aanraden van wiskunde a en wiskunde b: het 
opleidingsniveau hangt negatief samen met het aanraden van wiskunde a (r= -.25 met opleidingsniveau vader 
en -.21 bij opleidingsniveau moeder), zwak positief met hel aanraden van wiskunde b (r= .18 bij opleiding 
vader). De intentie van de meisjes-leerlingen om wiskunde a te kiezen correleert negatief met het 
opleidingsniveau van de vader (r= -.17), de intentie om natuurkunde te kiezen positief (r= .18). 
Naast het opleidingsniveau is ook in beperkte mate naar de opleidingsrichting gevraagd in de zin 
technisch/niet technisch. Van de onderzochte groep ouders heeft 4% van de moeders en 45% van de vaders 
een techniscbe opleiding gevolgd. 
In de vragenlijst konden de ouders zelf aangeven in welke mate ze vonden dat hun beroep technisch is (of 
was) op een schaal van 1, helemaal niet technisch, tot 7, heel tecbnisch. Moeders scoorden gemiddeld 1.9 
wat zeer laag is; vaders scoorden gemiddeJd 4.0. Bij jongens is er geen significante correlatie gevonden 
tussen bet beroep van beide ouders en bun keuze van naturkunde en wiskunde b in bun eindexamenpakket 
V oor meisjes vinden we een significante positieve correlatie tussen bet beroep van de vader en de intentie 
om natourkunde (r=.30) en wiskunde b (r=.18) voor het eindexamen te kiezen. 
Ook vinden we, alleen bij meisjes, een zwakke maar significante positieve samenhang tussen het 
aantrekkeliJk vinden van een technische stodie en bet inscbatten van de eigen capaciteiten hiervoor enerzijds 
en de mate waarin vaders een technisch beroep hebben en ook de mate waarin de moeder en in iets mindere 
mate de vader aangeven over technische aanleg te beschikken: correlaties circa 0.2. 
Er is geen significante samenbang gevonden tussen de lengte van de werkweek van de ouders en het 
aanraden van de vakken natuurkunde, Frans en wiskunde. Van de vaders werkt 96% fuUtime. Bijna de helft 
van de moeders beeft geen betaalde baan, de andere belft werkt cen (5%) tot vijf (11 %) dagen per week. 

Vergelijldng ouders en Ieerlingen 
Als we de intenties van de leerlingen vergelijken met bet advies van de ouders, dan valt op dat in verreweg 
de meerderbeid van de gevallen ouders en Ieerlingen bet met elkaar eens zijn over de keuze van 
eindexamenvakken. 
Net als bij de leerlingen zelf zien we significante verscbillen tussen de ouders van meisjes en de ouders van 
jongens voor het aanraden van Frans, wiskunde b, natuurkunde en scheikunde. Frans wordt vaker aan meisjes 
aangeraden, wiskunde b, natuurkunde en scheikunde vaker aan jongens. 
Een aantal vakken worden vaak aIs acbtste yak aangeraden: Frans, Duits, biologie en economie 1 en 2. Oit 
zijn blijkbaar vakken die door de ouders minder noodzakelijk gevonden worden, maar tocb weI nuttig of 
interessant voor hun kinderen. 
Zo geldt bij bet yak natuurkunde voor de meisjes dat 40% van de meisjes en hun ouders bet met eIkaar eens 
zijn dat ze beler geen natourkunde kuonen kiezen, 44% is het erover eens dat ze beter wei natuurkunde 
kunnen kiezen en sIechts 16 % is bet met elkaar oneens. Bij de jongens is de overeenstemming tussen de 
jongens en hun ouders ook groot, maar veel meer v66r het kiezen van natuurkunde: 15% is bet met elkaar 
eens om geen natuurkunde te kiezen. 72% om weI natuurkunde te kiezen en slechts 13% is het met eIkaar 
oneens. Het percentage ouders en leerlingen dat bet met elkaar oneens is is voor natuurkunde erg laag. lager 
dan voor de meeste andere vakken. Het lijkt alsor het aI dan nieL kiezen van natuurkunde weinig twijfel 
oproept; hel werd nok aJ erg weinig als achtsle vak gekozclI. 

Ook aan ouders is de vraag voorgelegd of natuurkunde bij hun kind past, of het nuttig is, of bun kind er 
goed in is en of hun kind bet leuk vindt. 
Duidelijk is te zien dat zowel de jongens a1s hon ouders gemiddeld vee} hoger scoren op deze vragen dan de 
meisjes en hun ouders. Verder is het verscbil tussen de jongens en hun ouders klein, terwiji bet verschil 
tussen de meisjes en bun ouders groter is. Ouders vinden natourkunde beter bij bun dochters passen dan de 
dochters zeIt. Ook vinden ze natuurkunde nuttiger en de capaciteiten van hun dochter groter dan de meisjes 
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zelf. Ouders lijken iets minder het traditionele beeld te hebben dat natuurkunde niets is voor meisjes dan bun 
dochters. Het grootste verschil tossen ouders en hun dochters vinden we bij de vraag of natuurkunde bij de 
leerling past: de meisjes zelf scoren bij deze vraag veel lager (gemiddeld 4.2 op ceo schaal van 1 tot 7) dan 
hun ouders (gemiddeJd 4,8). 

Vervolgstudies: 

Werkgelegenheid 
De werkgelegenheid na het volgen van een aantaI studies wordt door meisjes en jongens nauwelijks 
verscbillend ingeschat. Beide groepen zijn het erover eens OOt techniscbe studies, exacte studies en economic 
de beste kansen bieden op de arbeidsmarlct. 
Aantrekkelijkheid 
Meisjes vinden gemiddeld sociale studies het meest aantrekkelijk, gevolgd door taIenstudies, recbten. 
mediscbe studies, biologie en in iets mindere mate economie. Bij de jongens staan tecbnisebe en exacre 
studies bovenaan, gevoIgd door economie en, iets minder hoog. reebten. De studies die hoog scoren op de 
ingeschatte werkgelegenbeid zijn voor jongens dezelfde als de studies die erg aantrekkelijk gevonden worden, 
bij meisjes zijn het twee verschillende series studies. 
Opvallend is verder dat jongens technische en exacre studies ongeveer geUjk beoordelen wat 
aantrekkelijkheid en capaciteiten betreft, terwiji meisjes hiertussen duidelijk onderscheid maken: techniscbe 
studies worden door meisjes nog minder aantrekkelijk gevonden en capaciteiten ervoor nog lager ingeschat 
dan exacte studies. 
Capaciteiten 
De scores op de inschatting van de eigen capaciteiten komen voor een groot deel overeen met de scores op 
de aantrekkelijkheid van de studies. Heel duidelijke uitzonderingen zijn geschiedenislaardrijkskunde en 
landbouw: de aantrekkelijkheid van deze studies is zowel voor meisjes als voor jongens veel lager dan je zoo 
verwachten op grond van de ingeschatte capaciteiten. Bij jongens geldt OOt ook voor talenstudies en biologie: 
ondanks redeUjke capaciteiten voor deze vakken vinden jongens ze lOCh niet aantrekkelijk. 
Studies waarvoor meisjes bun eigen capaciteiten het hoogst inschatten zijn sociale studies, taIenstudies en 
biologie. Jongens schatten hun capaciteiten bet hoogst voor techniscbe studies, exacte studies en economie. 
Geschiktheid volgens de ouders 
Ouders vinden voor hun dochters gemiddeld het meest geschikt talen en sociale studies, gevolgd door 
economie, rechten en biologie. Voor hun zonen vinden ze technische studies en economie het meest geschikt, 
gevolgd door exacte studies. De verschillen tussen wat ouders gescbikt vinden en wat de leerlingen 
aantrekkelijk vinden zijn over het algemeen niet groot wat de exacte en technische studies betteft. 
Ouders vinden gemiddeld exacre studies en meer nog tecbnische studies ongeschikt voor hun dochters, 
terwijl voor hun zonen exacte studies en vooral technische studies gemiddeld joist zeer geschikt gevonden 
worden. 

Arbeidsmarktsectoren 
V oor de nog langere termijn is aan de leerlingen gevraagd welke arbeidsmarktsectoren aantrekkelijk Iijken. 
Grote verschillen tussen meisjes en jongens treden op bij techniek, wat jongens veel aantrekkelijker vinden, 
en gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijk werk, wat meisjes veel aantrekkelijker vinden. Ook ouders 
vinden techniek veel geschikter voor hun zonen dan voor hun dochters. 

Toekomstverwachting wat betaald werk betreft 
Ann de ouders is evenals aan de leerlingen zelf gevraagd naar de verwachtingen omtrent de arbeidssituatie 
van hun kinderen over ongeveer twintig jaar. Ook is gevraagd naar de verwacbtingen omtrent de werkweek 
van een eventuele partner. 
De meeste meisjes verwachten cen baan van drie. vier of vijf dagen, met ceo gemiddelde van 3,8 dagen. 
Bijna aile jongens (86%) verwachten een vijfdaagse werkweek te hebben, bet gemiddelde is 4,8 dagen. 
Kijken we naar de verwachtingen voor bun partner, dan ontstaan er grote verschillen: meisjes verwachten een 
partner die gemiddeld 4,6 oogen werkt, terwijl jongens een partner verwachten die gemiddeld 2,8 OOgen 
werkt. Vooral dit laatste komt niet overeen met wat meisjes zeIt willen. 
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In de vragenlijst is onderscheid gemaakt tussen wat de wensen van de leerlingen ten aanzien van de 
arbeidstijd zijn en wat de verwacbting is dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. Het grootste verschil tussen 
wensen en verwachtingen vinden we bij meisjes als bet om hun eigen baan gaat: bet percentage meisjes OOt 
een vijfdaagse werkweek wenst is veel groter dan het percentage meisjes dat ook een vijfdaagse werkweek 
verwacht 
Ouders van jongens verwachten voor hun zonen een werkweek van 4 of 5 dagen (22% resp. 73%); ze 
verwachten iets vaker dan de jongens zelf een vierdaagse in plaats van vijfdaagse werkweek. Voor de partner 
van bun zonen verwachten de meeste ouders een tweedaagse (29%) of een driedaagse (34%) werkweek. 
Ouders van meisjes verwacbten voor bun docbters vooral drie-, vier- en vijfdaagse werkweken, waarbij ze 
minder vaak dan de meisjes zelf een vijfdaagse werkweek verwacbten. 
Het is ook interessant om de wensen en verwacbtingen van ouders en leerlingen omtrent de tookomstige 
werkweek van de leerling te vergelijken met die van de partner, die bet kind van nu later wellicbt zal 
hebben. 
V oor jongens zowel als hun ouders geldt dat ongeveer een kwart van hen wenst en verwacht OOt bun 
werkweek even lang is als die van bUll partner, terwijl de overige driekwart een langere werkweek wenst en 
verwacht dan de partner. Meisjes en hun ouders bebben bierover ecbter andere ideeen: slecbts 40% wenst 
een kortere werkweek dan de partner en 46% van de meisjes (51% van de ouders) verwacht een korter 
werkweek dan die van de partner. Ruim de helft wenst een even lange werkweek als die van de partner 
terwijl van de meisjes nog 8% een langere werkweek dan de partner wenst 
Wensen en verwachtingen verschillen het meest by de ouders van meisjes: 39% van die ouders ~ een 
kortere werkweek voor hun dochter dan voor baar partner, terwijI 51% verwacht dat hun dochter een kortere 
werkweek zal hebben dan haar partner. De verwachting is dus traditiooeler georifnteerd dan de wens. 

De veronderstelling was dat leerlingen, met name meisjes, die verwachten niet veeJ betaald werk te zullen 
verrichten, daar rekening mee zullen houden bij hun pakketkeuze: vakken die veel tijd en mooite kosten 
zullen minder vaak gekozen worden door meisjes die in de tookomst geen volledige baan denken te hebben. 
We verwachten daarom voor meisjes een positieve samenbang tussen bet kiezen van de eindexamenvakken 
natuurkunde en wiskunde-b enerzijds, en het aantal dagen per week dat men betaald werk denkt te gaan 
verrichten anderzijds (jon gens zijn bij deze analyse builen beschouwing gelaten omdat zij bijna allemaal vijf 
dagen per week denken te gaan werken). We vonden voor meisjes echter geen enkele significante correJatie 
tussen de keuze van eindexamenvakken, studievoorkeur en beroopsvoorkeur enerzijds en de verwachte 
arbeidstijd anderzijds. 

In dit onderzook zijn enkele bekende gegevens over de studiekeuze van meisjes opnieuw bevestigd. In het 
bijzonder voor de keuze van natuurkunde kan worden vastgesteld dat meisjes 

- zichzelf daarin minder goed vinden dan jongens, ook al hebben ze dezelfde cijfers voor het yak 
- het vak minder aantrekkelijk en passend vinden dan jon gens. 

De intrinsieke waarden blijken de meeste invlood te hebben op de intentie een yak te kiezen. Omdat meisjes 
het nut van natuurkunde niet veel minder boog inschatten dan jon gens, is het belangrijk bun attitude 
tegenover natuurkunde te veranderen door de intrinsieke waarde van dat yak bij meisjes te verbogen. 
Het zou good zijn die waarden ook bij de ouders van de meisjes te veranderen. Omdat ouders en kinderen in 
dit onderzoek sterk overeenstemmen in bun houding tegenover de pakketkeuze, lijkt een integrate aanpak in 
bet gezin de beste strategie. De decanen en vakdocenten zouden zo'n aanpak mooten steunen, want de 
Ieerlingen vinden ben evenals de ouders van grote invlood op de vakkenkeuze. De gegevens uit dit onderzook 
maken bet zinvol om een interventieproject uit te werken in samenwerking met de ministeri~Ie projectgroep. 
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VRAGENLIJST 

VOOR LEERLINGEN VAN VWO-3 

Datum : .............................................................................................. .. 

Naam van de school : ........................................................................ . 

Welke derde klas : .............................................................................. . 

Naam van de leerling : ....................................................................... . 

meisje of jongen : [1 meisje [ 1 jongen 

geboortedatum : jaar [19 . . 1 maand [ . . 1 dag [ . . 1 



AAN DE DEELNEMENDE VWO-3 LEERLINGEN 

Het kiezen van een vakkenpakket voor het eindexamen begint al aan het einde van dit schooljaar. 
Dan moet je al een eerste keuze maken. Aan het einde van 4-VWO voigt dan de verdere keuze. 
Deze vragenlijst gaat over het kiezen van vakken, de redenen waarom je bepaalde vakken kiest en 
over eventuele verdere toekomstplannen. Het gaat over de keuze aan het einde van dit schooljaar, 
en soms ook over de keuze aan het einde van 4-VWO, ook al zijn je plannen daarvoor mischien 
nog erg onzeker of vaag. 

Het gaat steeds over Ie elgen menlng (en soms over wat anderen volgens jou denken). 
De vragenlijst lijkt misschien lang, maar het invullen gaat vrij snel: bij de meeste vragen vind je een 
antwoordschaal waarbij je het antwoord dat volgens jou van toepassing is, aan moet kruisen. Als je 
bijvoorbeeld muziek een heel Ie uk vak vindt en tekenen een beetje vervelend, vul je dat bij de 
volgende vraag in door een kruisje te zetten bij het antwoord dat op jou van toepassing is, 
bijvoorbeeld: 

Vind je de volgende vakken leuk of vervelend? 

Muziek 

Tekenen 

heel 
vervelend 

vervelend tamelijk niet vervelend, tamelijk 
vervelend niet leuk leuk 

leuk heelleuk 

1--------------1---------------1---------------1----------------I---------------I---------------I-----X------I 

I---------------I--------------I------~-----I----------------1---------------1---------------1---------------1 

Een antwoord is niet goed of fout, maar geeft je eigen mening weer. Denk daarom niet te lang na 
over een vraag, maar sla geen vragen over. Dus: vul aile wagen In! 

Probeer zoveel mogelijk een antwoord als "mlsschien wei, mlsschien niet' te vermijden, want 
dan wordt je elgen mening nlet duidelijk: vul dat aileen in als je echt geen andere voorkeur 
hebt! 

Deze enquete wordt op meerdere scholen gehouden. Het doel van de vragenlijst en het 
bijbehorende onderzoek is inzicht te krijgen in de factoren die de vakkenpakketkeuze, en later de 
studiekeuze, bepalen. Omdat ouders daarbij ook een rol kunnen spalen, is er ook een (korte) 
vragenlijst voor jullie ouders of verzorgers. Het is dan ook belangrijk dat je je naam invult en dat je 
ouders dat ook doen bij hun vragenlijst. 

In de vragenlijst worden overal waar 'ouders' staat, ook pleegouders of verzorgers bedoeld. 



1. Vind je dat de volgende vakken bij jou passen of niet bij Je passen? 

Nederlands 

Frans 

Duits 

Engels 

past 
heel slecht 

bij mij 

past 
slecht 
bij mij 

past past niet goed past 
tamelijk slecht en niet slecht tamel~k 90ed 

blj mij bij mij biJ mlj 

past 

~j 
past 

heelgoed 
bij mij 

1--------------1---------------1--------------1----------------1---------------1---------------1--------------I 

1---------------1--------------1--------------1----------------1--------------1--------------1---------------1 

1--------------1---------------1---------------1----------------1---------------1-------------1--------------I 

1--------------1---------------1---------------1----------------1---------------1---------------1--------------I 

Geschiedenis 1---------------1---------------1--------------1----------------1---------------1--------------1---------------I 

Aardrijkskunde 1--------------1---------------1--------------1----------------1--------------1---------------1-------------I 

Wiskunde 1--------------1--------------1---------------1---------------1--------------1--------------1-------------1 

Natuurkunde 1---------------1--------------1---------------1----------------1---------------1---------------1-------------I 

Scheikunde 1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1---------------1-------------I 

8iologie 1---------------1---------------1---------------1----------------1--------------1---------------1--------------I 

2. Vlnd je de volgende vakken nuttig of nutteloos voor je elgen toekomst? 

Nederlands 

Frans 

Duits 

Engels 

helemaal 
nutteloos 

nutteloos tamelijk middelmatig 
nutteloOS 

tamelijk 
nuttig 

nuttig heel nuttig 

1--------------1---------------1--------------1---------------1---------------1-------------1---------------I 

1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1---------------1--------------I 

1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------1--------------I 

1---------------1---------------1---------------1 ----------------1---------------1---------------1---------------1 

Geschiedenis 1---------------1---------------1---------------1--------------1---------------1---------------1---------------I 

Aardrijkskunde 1---------------1-------------1---------------1----------------1-------------1---------------1-------------1 

Wiskunde 1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------1-------------I 

Natuurkunde 1---------------1--------------1---------------1---------------1--------------1--------------1---------------1 

Scheikunde 1--------------1---------------1---------------1----------------1---------------1--------------1---------------I 

Biologie 1---------------1---------------1---------------1----------------1 ---------------1---------------1--------------1 
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3. Vin~ ie iezelf goad of slecht in de volgende vakken? 

heel slecht slecht tamelijk 
slecht 

niet geed, 
niet slecht 

goed heelgoed 

Nederlands 1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1---------------1---------------1 

F rans 1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1---------------1---------------1 

Duits 1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1---------------1---------------1 

Engels 1---------------1--------------1---------------1----------------1---------------1---------------1---------------I 

Geschiedenis 1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1---------------1---------------1 

Aardrijkskunde 1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------1--------------I 

Wiskunde 1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------I 

Natuurkunde 1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1---------------1---------------1 

Scheikunde 1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------I 

Biologie 1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1---------------1---------------1 

4. Vind ie de volgende vakken leuk of verve lend? 

heel 
vervelend 

vervelend tamelijk 
vervelend 

niet vervelend, 
niet leuk 

tamelijk 
leuk 

leuk heelleuk 

Nederlands 1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1---------------1---------------1 

F rans 1---------------1---------------1--------------1----------------1---------------1---------------1---------------I 

Du its 1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------I 

Enge Is 1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1---------------1---------------1 

G eschieden is 1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1---------------1---------------1 

Aardrijkskunde 1---------------1--------------1---------------1----------------1---------------1---------------1---------------I 

Wiskunde 1---------------1--------------1------------"--1----------------1---------------1---------------1---------------I 

Natuurkunde 1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1---------------1---------------1 

Scheikunde 1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1---------------1---------------1 

Biologie 1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1---------------1---------------1 
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De volgende drie vragen gasn over wat er kan gebeuren als je de vakken natuurkunde, Frans of 
wiskunde kiest. 

5. Hoe waarschljnlljk vind Je de volgende ultspraken: 

Als ik natuurkunde kies, kies ik een yak dal veel met mensen te maken heeft. 

1----------------1----------------1----------------1----------------1---------------1-----------------1---------------1 
zek&r nIet onwaarschljnljk lamelijk mlsschlen wei, lamelljk waarschljnlUk zek&r wei 

onwearschijnllk mlsschlen nlel wearschqnllk 

Als ik natuurkunde kies, kies ik een yak dat ik interessant blijf vinden. 

1----------------1----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1 
zek&r nlet onwaarschljnljk tamelqk mlsschlen wei, tamellk wearschljnlljk zeker wet 

onwearschijnHIk mlsschlen olel wearsch'nIIlk 

Ais ik natuurkunde kies, kies ik een yak dat ik bij mijn latere studie nodig zal habben. 

1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1----------------1---------------1 
zek&r nIet onwaarschljnllk tamelijk misschlen wei, tamelljk wearschljnlijk zek&r wei 

onwearschijolljk mlsschlen nlet waarschljnlijk 

Als ik natuurkunde kies, kies ik een yak waar ik veel tijd in zal moeten steken. 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1 
zek&r nlel onwaarschlJnllk lamelljk misschlen wei, tamelJk waarschQn"k zek&r wei 

onwaarschljnljk mlsschleo olel wearschijnljk 

Als ik natuurkunde kies, kies ik een yak waar ik goed in ben. 

1---------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1----------------1--------------1 
zek&r nIet onwaarschljnlljk tamelijk misschlen wei, tameUlk wearschljnlijk zeker wei 

onwearschijoftjk misschlen nlel wearschljnlljk 

Ais ik natuurkunde kies, kies ik een yak dal ik later in mjjn beroep nodig zal hebben. 

1----------------1----------------1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
zek&r nlet onwaarschl)nljk tamelijk misschlen wei, lamelijk waarschlJnlqk zek&r wei 

onwearschljoljk mlsschlen nlel waarschl)nljk 

Als ik natuurkunde kies, kies ik een yak dat ik leuk blijf yinden. 

1---------------1----------------1----------------1----------------1---------------1-----------------1---------------1 
zeker nlet onwaarschqnljk tamelqk mlsschlen wei. tameOjk wearschUnlijk zeker wei 

onwearschljoljk mlsschlen nlel waarschijnljk 

Als ik natuurkunde kies, maak ik indruk op de mensen om me heen. 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1 
zeker nlet onwaarschl)nlik lamelijk mlsschlen wei, lamelijk waarschljolqk zek&r wei 

onwaarschijoHlk mlsschlen nlel wearschijnljk 

Ais ik natuurkunde kies, kies ik een yak dal goed bij mij past. 

1----------------1----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1 
zeker nlet onwaarschljnlljk Iamelijk mlsschlen wei, tameB)k wearschljnllJk zeker wei 

onwearschljoljk mlsschlen nlel wearsch'nIJk 

Als ik natuurkunde kies, kom ik in een klas met veel meer meisjes dan jon gens. 

1----------------1----------------1----------------1----------------1----------------1-----------------1----------------1 
zek&r nlet onwaarschl)nlljk lamelijk mIsschIen wei, lamelllk waarschljolijk zaker wei 

onwearschijoHjk mlsschlen nlel wearschijnllk 
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Ais ik natuurkunde kies, kom ik in een klas met veel meer jongens dan meisjes. 

1--------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1----------------1---------------1 
zeker niel onwaa~nljk lamellJk mlsschlen wei, tamelllk waarschlJnllJk zeker wei 

onwaarschlJnRjk mlsschlen nlet waarschiJnIJk 

Ais ik natuurkunde kies, kies ik een vak dat ik moeilijk zal vinden. 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1------------*----1----------------1 
zeker niet onwaarschlJnllJk lamellJk rntsschIen wel, tamelllk waarschIJnIqk zeker wel 

onwaarschljnllJk mlsschlen nlet waarschQnljk 

Ais ik natuurkunde kies, kies ik een vak waardoor ik blijf zitten. 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1 
zeker nlet onwaa~nlJk lamelljk mlsschlen wei, lamelllk waarschlJntqk zeker wei 

onwaarschlJnHjk mlsschlen nlel waarschqnljk 

Als ik natuurkunde kies, kies ik een vak dat bijdraagt aan mijn algemene ontwikkeling. 

1---------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1---------------1---------------1 
zeker niet onwaa~nljk lamel"k mIsschIen wei. tamelllk waarschlJnlqk zeker wei 

onwaarschljnHjk mlsschlen nlel waarschiJnIJk 

Als ik natuurkunde kies, zal ik leuke docenten daarvoor krijgen. 

1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1----------------1----------------1 
zeker niet onwaarschIJnlljk t~k mIsschIen wel, tamelljk waarschlJnlIJk zeker wel 

onwaarschljnfijk misschlen nlel waarschiJnlljk 

Als ik natuurkunde kies, kom ik bij mijn vriend(inn)en in de klas. 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1 
zeker niet onwaarschljnljk lamelljk mIsschIen wel, IamellJk waarschIJnI,k zeker wel 

onwaarschljnlljk mIsschIen nlel waarschiJnIJk 

6. Hoe waarschiJnlijk vlnd Je de volgende ultspraken: 

Als ik Frans kies, kies ik een vak dat veel met mensan te maken heefl. 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1 
zeker nlet onwaarschIJnljk lamelijk mlsschlen wei, tamelllk waarschljnlqk zeker wei 

onwaarschljnHjk mlsschlen nlel waarschqnljk 

Ais ik Frans kies. kies ik een vak dat ik interessant blijf vinden. 

1----------------1----------------1----------------1-----------------1---------------1---------------1---------------1 
zeker niet onwaarschlJnllJk IameIqk mIsschIen wel, tamelljk waarschlJnlIJk zeker wel 

onwaarschljnRjk misschlen nlel waarschiJnljk 

Als ik Frans kies, kies ik een vak dat ik bij mijn latere studie nodig zal habben. 

1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1-----------------1----------------1 
zeker nlet onwaarschljnllJk I~ mIsschIen wel. lamelljk waarschlJnlQk zeker wel 

onwaarschljnljk mlsschlen IlIeI waarschqnlljk 

Als ik Frans kies, kies ik een vak waar ik vee I tijd in zal moeten steken. 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1 
zeker niet onwaarschljnljk lamellJk m1sschlen wel. lamelljk waarschQnlljk zeker wel 

onwaarschljnHjk mlsschlen nlet waarschqnlJk 
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Ais ik Frans kies, kies ik een vak waar ik 90ed in ben. 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1 
zeker nlel onwaarschijnljk Iamelijk mlsschlen wel. lamelljk waarschljnlijk zeker wei 

onwaarschljnlljk mlsschien nlel waalllChijnljk 

Als ik Frans kies, kies ik een yak da. ik later in mijn beroep nodig zal hebben. 

1---------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1 
zeker nlet onwaarschljnlijk tamelljk misschlen wei, lamelljk waarschljnlljk zeker wei 

onwaarschljn"jk mlsschien nlet waarschljnlljk 

Als ik Frans kies, kies ik een yak dat ik leuk bli~ vinden. 

1----------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
zeker nlel onwaarschijnljk lamelijk mlsschlen wei. tamelllk wearschlJnlijk zeker wel 

onwearschljnlijk mlsschien nlel wearschijnljk 

Als ik Frans kies, mask ik indruk op de mensen om me heen. 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1 
zeker nIet onwaarschijnlljk Iamelijk misschlen wei, lamelijk waarschljnlijk zeker wei 

onwaarschllnlljk mlsschien nlet waarschiJnljk 

A!s ik Frans kies, kies ik een yak dat geed bij mij past. 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1 
zeker nlet onwaalllChijnljk Iamelqk mlsschien wei. lamelijk waarschlJnliJk zeker wei 

onwaarschljnUjk mlsschlen nlel waarschijnUjk 

Ais ik Frans kies, kom ik in een klas met veel meer meisjes dan jongens. 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1 
zeker nlet onwaarschljnljk tamelijk mlsschien wel. tamellJk waarschljnlijk zeker wei 

onwaarschljnljk misschien nlel waarschqnljk 

Als ik Frans kies, kom ik in een klas met veel meer jongens dan meisjes. 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
zeker nIet onwaalllChijnljk lamelijk mlsschlen wei, lamenjk waarschljnlijk zeker wei 

onwaarschljnlijk mlsschien nlel waarschijnlljk 

Als ik Frans kies, kies ik een yak dat ik moeilijk zal vinden. 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
zeker nlet onwaarschljnljk lamelijk mlsschlen wel. lamelljk waarschlJnlijk zeker wei 

onwaarschljnlijk mlsschien nlel waalllChijnljk 

Als ik Frans kies, kies ik een yak waardoor ik blijf zitten. 

1----------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1 
zeker nIet onwaarschijnlljk lamelqk mIsschIen wei, lamelljk waarschiJnliJk zeker wel 

onwaarscllljnlljk misschlen nlel waarschqnlljk 

Als ik Frans kies, kies ik een yak dat bijdraagt san mijn algemene ontwikkeling. 

1----------------1----------------1----------------1-----------------1-------------·_·1-----·_----------1---------------1 
zeker nlet onwaarschljnliJk lamelljk mlsschlen wel, tamellJk wearschlJnl~k zeker wei 

onwaarschljnlljk mlsschlen nlet waarschijnlljk 

Als ik Frans kies, zal ik leuke docenten daarvoor krijgen. 

1------·_--------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1 
zeker nlel onwaarschqnljk lamelQk mIsschIen wei, lamelljk waarschijnlijk zeker wel 

onwaarschljnljk mlsschien nlel waarschlJnIiJk 

Als ik Frans kies, kom ik bij mijn vriend(inn)en in de klas. 

1--------------1·---------------1-----------·---1-----------------1--------------1-----------------1--------_·------1 
zeker niel onwaarschljnlljk tamelijk mlsschlen wei, tamelijk waarschljnl,k zeker wei 

onwaarschljnlljk mlsschien nlet waarsch,nljk 
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7. Hoe waarschljnllJk vlnd je de volgende ultspraken: 

Als ik wiskunde kies, kies ik een yak dat veel met mensen te maken heeft. 

1----------------1-----------------1-----------··· .. 1-·-·-----·-·····-1-··-------------1----------------1---------------1 
zeker nIet onwaarschijnlljk lamellJk mlsschlen wei, tamelllk waarschIJnIl/k zeker wei 

onwaarschl/ll8jk mlsschlen niel waarschijnlljk 

Als ik wiskunde kies, kies ik een yak dat ik interessant blijf vinden. 

1----------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1----------------1---------------1 
zeker nIet onwaarschlJnlljk lameI,k mlsschien wei, tamelljk waarschljnlijk zeker wei 

onwaarschijnljk mlsschlen niel waarsch'nIIJk 

Als ik wiskunde kies, kies ik een yak dat ik bij mijn latere studie nodig zal habben. 

1-·------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1-----------------1--------------1 
zeker /lIe1 onwaarschl/nHjk tamelijk mlsschlen wei, tamelijk waarschljnllJk zeker wei 

onwaarschljnljk mlsschlen nlet waarschijnU/k 

Ais ik wiskunde kies, kies ik een yak waar ik veel tijd in zal moeten steken. 

1---------------1----------------1----------··---1-----------------1---------------1----------------1---------------1 
zeker nlet onwaarschqnHjk tamelqk mlsschlen wei, tamelljk waarschlJnIIjk zeker wei 

onwaarschllnljk mlsschlen nlel waarschqnlljk 

Als ik wiskunde kies, kies ik een vak waar ik goad in ben. 

1----------------1----------_·-----1---------------1-----------------1-----------·-·--1----------------1-·-------------1 
zeker n1el onwaarschlJnljk tametlJk mlsschien wei, tamelljk waarschijnlqk zeker wei 

onwaarschllnljk mlsschlen nlet waarschqnllJk 

Ais ik wiskunde kies, kies ik een vak dat ik later in rnijn beroep nodig zal hebben, 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1-----------------1--------------1 
zeker nlel onwaarschljnHjk Iamelqk mlsschien wei, tamelijk waarschijnlqk zeker wei 

onwaarschlJnljk mIsschIen niel waarsch,nHjk 

Ais ik wiskunde kies, kies ik een yak dat ik leuk blijf vinden. 

1----------------1---------------1----------------1-----------------1---------------1---------------1----------------1 
zeker nlet onwaarschijnHjk tamelijk mIsschien wei. tamelljk waarschljnlqk zeker wet 

onwaarschi/nlilk mlsschlen niel waarschlJnlljk 

Ais ik wiskunde kies, maak ik indruk op de mensen om me heen. 

1-·--------------1----------------1----------------1-----·-----··----1----------·----1------··--------1----------------1 
zeker nlet onwaarschljnHjk tamelilk mIsschien wei, tamelljk waarschlJnlijk zeker wei 

onwaarschilnlljk mlsschlen niel waarschqnHjk 

Ais ik wiskunde kies, kies ik een yak dat goed bil!"ij past. 

1----------------1-----------------1---------------1----------------1--------------1-----------------1---------------1 
zeker n1et onwaalSchIjnIIJk lamelljk mIsschIen wei, tamelljk waarschljnlijk zeker wei 

onwaarschijnlljk mlsschlen nlel waarsch'nHJk 

Als ik wiskunde kies, kom ik in een klas met veel meer meisjes dan jongens. 

1--------------1----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1 
zeker nIet onwaarschijnHJk lamelilk mlsschien wei, lameRjk waarschljnlqk zeker wei 

onwaarschllnllJk mlsschlen niel waarsch,nHjk 

Ais ik wiskunde kies, kom ik in een klas met veel meer jongens dan meisjes. 

1---------------1----------------1----------------1-----------------1---------------1----·-·--··-----1-----------·----1 
zeker nIet onwaarschljnHjk lamelijk mIsschIen wei, lamelijk waarschljnlljk zeker wei 

onwaarschiJnllJk mlsschlen niet waarschljnljk 
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Ais ik wiskunde kies, kies ik een vak dat ik moeilijk zal vinden. 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1 
zeker niet onwaalS<:hljnlijk tamelljk mlsschlen wei, lameHjk waarsc/lijnllJk zeker wei 

onwaarschljrlUjk mlsschlen nlel waarschijnUjk 

Als ik wiskunde kies, kies ik een vak waardoor ik blijf zitten. 

1---------------1----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1 
zeker nlet onwaalS<:hijnUjk tamelljk mlsschlen wei, tamelljk waarsc/liJnlllk zeker wei 

onwaarschljrlljk mlsschlen nlet waarschijnlljk 

Als ik wiskunde kies, kies ik een vak dat bijdraagt aan mijn algemene ontwikkeling. 

1----------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1 
zeker nlet onwaalS<:hqnlljk tamelijk mlsschlen wei, tamelljk waarschljnlijk zeker wei 

onwearsdlljrlHjk mlsschlen nlel waarschijnUjk 

Als ik wiskunde kies, zal ik leuke docenten daarvoor krijgen. 

1----------------1----------------1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
zeker nlet onwaarschilnUjk tamelijk mIsschIen wei, tamelljk waarschljnlijk zeker wei 

Onwaarschljrlljk mlsschlen nlet waarschijnUjk 

Als ik wiskunde kies, kom ik bij mijn vriend(inn)en in de k1as. 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1 
zeker nlet on~nUjk lamelijk mIsschIen wei, tamelijk waarschljrllijk zeker wei 

onwaarschljrllljk mlsschien nlet waarschijnUjk 
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8. Bij de volgende vragen moet je invullen in welke mate ( een beetie of juist heel veel) de 
gen08mde eigenschappen van een yak voor Jou posltief of negatlef zlJn. 

Oat de vakken die ik gekozen heb veel met mensen te maken hebben, is voor mij: 

1---------------1----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1 
heel negatlef negatlef tamelqk nlet negattel, tamel~ posIIleI heel posIIleI 

negatteI nlet posllief posltlet 

Oat de vakken die ik gekozen heb interessant ziin. is voor mij: 

1---------------1----------------1---------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1 
heel negatlet negatlet tamel,k nlet negatief. tamel~ posIIief heel posIIlet 

negattel nlet posftlet posIIlef 

Oat ik de vakken die ik voor mijn vervolgstudie nodig heb zeker in mijn pakket heb. is voor mij: 

1---------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1 
heel negatlef negatlet tamelljk nIet negallet, tameI,k posHiet heel posltlet 

negatlef nlet posftlef posIItaf 

Oat ik veel tijd aan een yak moet bestOOen is voor mij: 

1---------------1----------------1----------------1-----------------1--------------1----------------1--------------1 
heel negatlet negattaf tamel,k nlet negatlef. ~ posftlef heel posftlef 

negattel met posftiet posItlet 

Oat ik goOO ben in de gekozen vakken, is voor mij: 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1 
heel negatlel negatlet tamelar;t nlet negatiel. tamel~ positlel heel posillef 

ne nlet posftlet posIIlet 

D~t ik de vakken die ik later voor mijn beroep nodig zal hebben. zeker in mijn pakket heb. is voor 
mil: 

1----------------1----------------1---------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1 
heel negattal negattaf tamelljk nIet negallet. tameI,k positiet heel positlef 

negaliet mel posltief posIIiet 

Oat ik de gekozen vakken leuk vind, is voor mij: 

1---------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1----------------1--------------1 
heel negatIef negatteI tamel,k nlet negaltaf. ~k posItlef heel poslttaf 

negallet met posHlel posItiet 

Indruk maken op de mensen om me heen door bepaalde vakken te kiezen is voor mij: 

1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1----------------1--------------1 
heel negatlet negatteI tamel~ nlet negaltaf. ~k posillet heel posIIief 

negatlef nIet posIIlef posIItaf 

Het gevoel hebben dat een yak bij me past is voor mij: 

1--------------1-----------------1----------------1---------------1---------------1----------------1---------------1 
heel negatiet negatteI tamelijk nlet negallet. ~k posIIlef heel positIef 

negallef met posIIlef posIItaf 

In een klas zitten met veel maar meisjes dan jongens is voor mij: 

1---------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1-----------------1--------------1 
heel negatIef negatlef tamelijk nlet negallef. tamelqk posilief heel poslltaf 

negalfet nIet posIIlet posIItaf 
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In een klas zitten met veel meer jongens dan meisjes is voor mij: 

1---------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heel negatlel negatlef tamelijk nlet negallet, tamelijk posillef heel posIIleI 

negatlel njet posnief posllel 

Een vak volgen dat ik moeilijk vind, is voor mij: 

1----------------1----------------1---------------1----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heel negatlel negaliel Iamelijk nlel negallel. tamelqk posnlel heel posUleI 

negallel nIeI posIIleI posnlel 

Ervoor zorgen dat ik niet blijf zitten is voor mij: 

1----------------1----------------1----------------1----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heel negatlef nagallel tamelilk nlel negalief, tamelijk posltiel heel posltlef 

negallel njet pos1tIeI positlef 

Oat ik mijn algemene ontwikkeling verhoog, is voor mij: 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1 
heel negatjel negatlef tamelijk nlet negalief, tamelqk posnlet heel pos1ttef 

negalief nlet posiIIef pos1tfet 

Een leuke docent voor een vak hebben, is voor mij: 

1---------------1---------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heel nagallel negatlef lamelijk nlet negatief, tamelijk positief heel posnlef 

negallel nIeI posIIief posftief 

In dezelfde klas zitten als mijn vriend(inn)en is voor mij: 

1----------------1---------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1 
heel negatlef negaliel tamelqk nlet nagallef, lamelqk posllief heel posnlel 

negatlel nIeI posIIlef posltlet 

Oat een vak nuttig is voor mijn eigen toekornst is voor mij: 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1 
heel nagaI/ef negaIlel tametljk nlet nagallef, tametijk posIIief heel posIIiel 

negatie! nIeI posIIlef posiIIef 
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9. Hoe waarschljnlijk vind je de volgende ultspraken: 

Mijn moeder vindt dat ik natuurkunde zou moeten kiezen 

1----------------1-----------------1----------------1---------------·-1-·-··----------1-------------·--1----·----------1 
zeiter nIet onwaalllChijnlljk tamelqk mlsschlen wei. tamellik waarschljnlljk zeker wei 

onwaarschljnljk mlsschlen nlet waarsch,nlljk 

Mijn vader vindt dat ik natuurkunde zou moeten kiezen 

1----------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1-----------------1---------------1 
zeker oIet onwaarschijnlljk tameI,k mIsschIen wei. tamellik waarschllnlljk zeker wet 

onwaarschljnRjk mlsschlen nlet waarschijnlljk 

Vrienden en kennissen vinden dat ik natuurkunde zou moeten kiezen 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1---------------1----------------1 
zeker oIel onwaalllchljnlljk lameI,k mlsschien wet. lamelljk ~k zeiter wet 

onwaarschljnljk mlsschlen nlet waarschljnlljk 

Mjjn k1asgenoten vinden dat ik natuurkunde zou moeten kiezen 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1--·-------------1----------------1 
zeiter oIet onwaarschljnUjk tamelqk mlsschten wet. tamelijk waarschljnlljk zeker wet 

onwaarschljn~jk mlsschlen nlel waarschljnUjk 

De decaan vindt dat ik natuurkunde zou moeten kiezen 

1--·------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1 
zeiter oIet onwaarschljnlljk lamel~k mIsschten wei. tamelijk waarschljnlijk zeiter wet 

onwaarschljnHjk mlsschten nlel waarschqnlljk 

Mijn natuurkunde-Ieraarllerares vindt dat ik natuurkunde zou moeten kiezen 

1--------------1----------------1---------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1 
zeiter oIet onwaarschqnlljk lamelqk mIsschten wet. lamelljk waarschljnlijk zeiter wet 

onwaarschllnlljk mlsschlen nlet waarschijnlljk 

10. Hoe waarschijnlijk vind je de volgende ultspraken: 

Mijn moeder vindt dat ik Frans zou moeten kiezen 

1---------------1-----------------1---------------1---------------1---·--------·--1----------------1----------------1 
zeiter oIet onwaalllchljnlljk tamelilk mlsschlen wei. tamellk wearschlJnlijk zeiter wei 

OnwaarschljnUjk mlsschlen nlet waarsch,nlljk 

Mijn vader vindt dat ik Frans zou moeten kiezen 

1----------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
zeiter nlet onwaalllchljnlljk lamellJk mlsschlen wet, lamellik wearschljnlijk zeiter wei 

onwaarschljn'lk mlsschlen nlel waarschqnlljk 

Vrienden en kennissen vinden dat ik Frans zou moeten kiezen 

1---------------1---------------1------_····-----1-----·-·---------1-·-------------1-----------------1----------------1 
zeiter oIel onwaarschljnlljk lamelijk mlsschlen wei, lamelJk waarschllnI,k zeker wei 

onwaarschljnUjk mlsschlen nlel waarsch,nlljk 
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Mijn k1asgenoten vinden dat ik Frans zou moeten kiezen 

1----------------1-----------------,----------------1-----------------,----------------1----------------1---------------1 
zeker nIeI onwaalSChllnlllk tame,qk rnlsschIen wei. tamelijk waarschljnllJk zeker wei 

onwaarschijn~jk mlsschlen niet waerschqnllJk 

De decaan vindt dat ik Frans zou moeten kiezen 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----···-····--··,··---··--·-----·-,----------------1 
zeker nIeI onwaarschljnllJk tamellJk rnlsschIen wei. lamelljk waarschljnI,k zeker wei 

onwaarschlJnHjk mlsschlen niel waerschijnlljk 

Mijn leraarllerares-Frans vindt dat ik Frans zou moeten kiezen 

1------· __ ·------1----------------1----------------1-------------·--1------·--------1---------------1--------------1 
zeker nlet onwaarschllnlljk tamet,k mlsschlen wei. tamelljk waarschljnlljk zeker wei 

onwaarschijnHjk mlsschlen niel waarschljnUjk 

11. Hoe waarschljnlijk vind je de volgende uitspraken: 

Mijn moeder vindt dat ik wiskunde zou moeten kiezen 

1--------------1----------------1---------------1----------------1---------------1-----------------1---------------1 
zeker oIel onwaalSChllnlljk tamelqk mlsschlen wei. tamelljk waarschljnlijk zeker wei 

onwaarschijnUjk mlsschlen niet waersch,nIljk 

Mijn vader vindt dat ik wiskunde zou moeten kiezen 

1---------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1----------------1---------------1 
zeker oIel onwaalSChllnUjk lametijk rnlsschIen wei. tamelqk waarschljnl,k zeker wei 

onwaarschljnUJk mlsschlen niel waerschqnllJk 

Vrienden en kennissen vinden dat ik wiskunde zou moeten kiezen 

,----------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1-----------------1----------------1 
zeker nlet onwaa~jk tametijk mlsschlen wei. lameUjk waarschljnI,k zeker wei 

onwaarschljnlljk mlsschlen niet waarschijnllJk 

Mijn k1asgenoten vinden dat ik wiskunde zou moeten kiezen 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
zeker nlet onwaarschljnlljk tametlJk mlsschlen wei. lameHJk waarschijnlijk zeker wei 

onwaarschlJnlUk mlsschlen niet waerschijnlljk 

De decaan vindt dat ik wiskunde zou moeten kiezen 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1 
zeker nlet onwaalSChllnllJk tamelljk mlsschlen wei. tamellJk waarschljnlijk zeker wei 

onwaarschlJnlljk mlsschlen niel waersch,nIljk 

Mijn wiskunde-Ieraarllerares vindt dat ik wiskunde zou moeten kiezen 

1----------------1---------------1---------------1-----------------1----------------1-----------------1--------------1 
zeker oIel onwaalSChllnlljk tametljk mlsschlen wei. tamellJk waarschljnlijk zeker wei 

onwaerschljnlljk mlsschlen niet waerschqnlljk 

11 



12. Hoe waarschijnUjk vinci je de volgende uitspraken: 

Mijn ouders vinden dal ik scheikunde zou moeten kiezen 

I~-~--~---------I-----------------I---------------I-----------------1---------------1----------------1---------------1 
zeker nlet onwaal5ChiJntIjk lametljk mIsschIen wei. lame. waarschIInIIIk zeker wei 

onwaanlChllnUjk mlsschlen ntel waarsdlijnUjk 

Mijn vriend(inn)en en klasgenoten vinden dat ik scheikunde zou moeten kiezen 

J ---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1 
zeker nIet onwaarschljnlilk tametqk mlsschlen wei, IameHlk waarschljnlqk zeker wei 

onwaarschljnUlk mlsschlen ntet waarsch,nUjk 

De decaan en de vakdocenten vinden dal ik scheikunde zou moeten kiezen 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1---------------1---------------1 
zeker nlet onwaarschljnUjk lamelilk mIsschIen weI, lamelljk waarschljnI,k zeker wet 

onwaarschljnHjk mlsschlen ntel waarsdlijntljk 

Mijn ouders vinden dal ik biologie zou moeten kiezen 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1 
zeker nlet onwaarschIjnUlk lamelqk mIsschIen wei, IamellJk waarschljnlqk zeker wei 

onwaarschljnHjk mlsschlen nlel waarschqnUjk 

Mijn vriend(inn)en en klasgenoten vinden dal ik biologie zou moeten kiezen 

1---------------1----------------1---------------1----------------1--------------1----------------1---------------1 
zeker nlet onwaarschlJnlljk lameUJk mlsschlen wet, lamelljk waarschIInIIIk zeker wei 

onwaarschljnHjk mlsschlen nIeI waarschqnUjk 

De decaan en de vakdocenten vinden dal ik biologie zou moeten kiezen 

1----------------1----------------1----------------1-----------------1--------------1-----------------1----------------1 
zeker nIet onwaarschljnUlk tamelijk mIsschIen wet, lamelljk waarsehijnlijk zeker wei 

onwaarschljnljk mlsschlen n1e1 waarschqnUjk 

Mijn ouders vinden dal ik geschiedenis zou moelen kiezen 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
zeker nIet onwaarschljnHlk tamelqk mIsschIen wei, lamelljk waarsehijnlijk zeker wei 

onwaanlChllnNjk mlsschlen nlel waarsdlijnUjk 

Mijn vriend(inn)en en klasgenolen vinden dal ik geschiedenis zou moeten kiezen 

1---------------1----------------1----------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1 
zeker nIet onwaarschljnUlk tamelqk mIsschIen wet, 1amellik waarschljnlqk zeker wei 

onwaarschlJnUjk mlsschlen nlet waarschllntljk 

De decaan en de vakdocenten vinden dal ik geschiedenis zou moelen kiezen 

1----------------1---------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1 
zeker nlet onwaal5ChiJnUjk tamelijk mIsschIen wei. lamelljk waarsehijnlijk zeker wet 

onwaarschljnHjk mlsschlen nlel waarschllntljk 
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Mijn ouders vinden clat ik aardrijkskunde zou moeten kiezen 

1 ~~~~~---~-------I-----------------I----------------I-----------------1----------------1----------------1---------------1 
zeker nlel onwaarschlJnlljk lamelijk mlsschlen wei, lamellk waarschI(nIqk zeker wei 

onwaarschljnllk mlsschlen nlal waarsch,nljk 

Mijn vriend(inn)en en klasgenoten vinden dat ik aardrijkskunde zou moeten kiezen 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1 
zeker nlet onwaarschtJnHjk lamelilk mlsschlen wei, tamelijk waarschllnlilk zeker wet 

onwaarschljnlilk mlsschlen nlel waarschUnllJk 

De deeaan en de vakdocenten vinden dat ik aardrijkskunde zou moeten kiezen 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1 
zeker niel onwaarschlJnljk lamelijk mlsschlen wei, tameRJk waarschljnlijk zeker wei 

onwaarschljnlJk mlsschlen nlal waarschijnljk 

Mijn ouders vinden dat ik Duits zou moeten kiezen 

1---------------1----------------1---------------1-----------------1---------------1---------------1----------------1 
zeker nlel onwaarschljnlljk lamelijk missctllen wei, lameljk waarschI(nI,k zeker wet 

onwaarschljnljk mlsschlen nlet waarsch,nljk 

Mijn vriend(inn)en en klasgenoten vinden dat ik Duits zou moeten kiezen 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
zeker nlel onwaarschljnlljk tamelijk misschien wei, lamelijk waarscht(nlljk zeker wei 

onwaarschljnllik missctlien nlel waarschijnljk 

De deeaan en de vakdocenten vinden clat ik Duits zou moeten kiezen 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1 
zeker nlet onwaarschlJnljk lameI,k missctllen wei, tamelijk waarschijnllJk zeker wei 

onwaar&chljnllik mlsschlen nlet waarschqnljk 
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13. Ovar hat algamaen zul ja zeit basllssen walka vakkan ja wal, an walke vakkan ja nlet 
klast. Natuurlijk Is ja algan manlng daarblJ hat balangrlJksta, maar ar koman moga'IJk ook 
advlazan ult ja omgaving. WII ja hiarondar aangavan van wlans manlng ja ja vaal aantrakt an 
van wlans maning nlet? 

Als het om mijn opleiding gaat, trek ik me van de mening van mijn vader: 

\---------------1---------------1--·------------1 .... ---------------1----------------1----------------1-------------1 
nleta &an zaer welnlg aan welnlg &an lets aan vriI vee! aan vee! &an zeer vee! aan 

Als het om mijn opleiding gaat, trek ik me van de mening van mijn moeder: 

1---------------1---------------1----------------1----------------1--------------1-----------------1---------------1 
nlels &an zeer weln/g aan welnlg &an leis aan vriI vee! aan vee! &an zeer vee! aan 

Als het om mijn opleiding gaat, trek ik me van de mening van vrienden en kennissen: 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1--------------1----------------1----------------1 
nlets &an zeer weln/g &an welnlg &an lets &an vriI vee! aan veel &an zeer vee! aan 

Als het om mijn opleiding gaat, trek ik me van de mening van klasgenoten: 

1--------------·-1-----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1 
nlels &an reer welnlg &an welnlg &an leis aan vriI vee! aan vee! &an zeer veel aan 

Ais het om mijn opleiding gaat, trek ik me van de mening van de decaan: 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1--------------1----------------1---------------1 
nlels &an reer weln/g aan welnlg &an lets aan vriI veel aan veel aan zeer vee! aan 

Ais het om mijn opleiding gaat, trek ik me van de mening van vakdocenten: 

1----------------1-----------------1----------------, ----------------, ---------------1----------------1---------------1 
nleta &an zaer weln/g aan welnlg aan lets aan vriI vee! aan veel &an zeer vee! aan 
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Wat vind je zelf van het klezen van de volgende vakken ( in 4 of 5 VWO)? 

14. Natuurkunde klezen vlnd Ik voor rnezelf: 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1 
heel negallef nega\lef tamelljk nlot negatlel. Iamelqk posiIleI heel posiIleI 

negallef nlet posltlel posltlel 

1----------------1----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heef onaantrekketijk tamelqk nlot aantrekkelqk. tarnelljk aantrekkelqk heel 

onaantrekkelqk onaantrekkeljk nlet oneantrekkeljk aantrekkeljk aantrekkeljk 

1----------------1----------------1---------------1----------------1--------------1----------------1----------------1 
heef onverslandlg tamelljk nlot verslandlg. tamelqk verslandlg heel 

onverslandig onverstandlg nIeI onverslandlg verslandlg verstandlg 

15. Frans kiezen vlnd ik voor mezel': 

1--------------1----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1 
heef negallel negallef tamelljk nlot negallel. tamel,k posiIlef heel poslllef 

negallel n1et posltlel posltlel 

1---------------1----------------1---------------1-----------------1--------------1-----------------1---------------1 
heel onaantrekkeDjk tarnelqk nlet aanlrekkelqk. tarnel,k aantrekkelijk heef 

onaantrekkel,k onaantrekkeljk nlel onaanlrekkellk aanlrekkeljk aantrekkeljk 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1 
heet onverslandlg tarneUjk nlet verslandlg. larneUjk verslandlg heel 

onverslandig onvelStandlg nlet onverslandlg verslandlg velStandlg 

16. Wiskunde klezen vind ik voor rnezelf: 

1----------------t -----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1--------------1 
heef negallef negalief tamelijk nlot negallef. tamelljk posiliel heel posiIleI 

negallef nlet pos.1et posiIlef 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heel onaantrekkelljk Iamelljk nlel aantrekkelljk. tarnelijk aanlrekkelljk heel 

onaantrekketlJk onaanirekkellJk nlet onaantrekkelljk aantrekkelljk aantrekkeUjk 

1--------------1---------------1--------------1-----------------1----------------1-----------------1--------------1 
heel onverslandig tarnelqk nlot verslandig. tarnelqk verslandlg heef 

onverslandig onvelStandlg nIeI onverslandlg verslandlg verstandlg 

17. Scheikunde kiezen vind Ik voor mezelf: 

1----------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heef negallef negallet tarnellJk nlot negatlel. tamelljk po$lliet heel posiIlet 

negatIeI n1et posiIief posftlel 

1---------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1----------------1--------------1 
heel onaantrekkelljk tamelijk nlet aantrekkelqk. tarnelqk aantrekkel,k heef 

onaantrekketlJk onaantrekkeHjk nlet oneantrekkeHjk aantrekkeHjk aantrekkeljk 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heel onverslandig tarnelilk nlet verstandlg. tame\qk verslandlg heel 

onverstandlg onvelSlandlg nlelonvelSlandig verstandlg velSlandlg 
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18. 81010gle kiezen vind Ik voor mezelf: 

1---------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1 
heel negallef nagatlef tamelijk nIeI negatlef. tameI,k posltlef heel posftlef 

negatlef nlet posltlef posftIef 

1---------------1-----------------1---------------1----------------1--------------1----------------1----------------1 
heel onaanlrekkeUjk lamel,k nlet aanirekkelilk. tarnel~ aanlrekkelijk heel 

oneanlrekkelljk onaantrekkeUjk nlet onaantrekkeHjk aentrekkeNjk aantrekkelljk 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1 
heel onverstandlg tamel~ nlet verstandlg. tamelijk verstandIg heel 

onverstandlg onverstandlg nIet onverstandlg verstandig verstandlg 

19. Geschiedenis kiezen vlnd Ik voor mezelf: 

1----------------1----------------1---------------1-----------------1----------------1----------------1--------------1 
heel negat/ef negallef tamelijk nlet negatlef. larnel,k posftIef heel posltlef 

negatlef nlet posltlef posltlef 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1 
heel onaantrekkeHjk lamelijk nIeI aanlrekkelijk. tarnelijk aanlrekkelqk heel 

oneantrekkelijk oneantrekkeUjk nlet onaantrekkeUjk aantrekkeUlk aantrekkelijk 

1----------------1----------------1----------------1----------------1---------------1----------------1--------------1 
heel onverstandlg tarnel,k nlet verslandlg. tarnelijk verstandlg heel 

onverstandlg onverstandlg nlet onverstandlg verstandlg verstandlg 

20. Aardrljkskunde kiezen vind Ik voor mezelf: 

1--------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1-----------------,---------------, 
heel negatIef negat/ef tarnelijk nlet negatlef. tamelilk posilief heel posltlef 

negatlef nIet posllief posltlef 

1--------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1 
heel onaentrekkeljk tamelUk nlet aantrekkellJk. tamelijk aantrekkel~ heel 

oneantrekkelqk onaantrekkeljk nlet onaantrekkeljk aantrekkeUjk aantrekkeUjk 

1--------------1----------------1----------------1----------------1---------------1----------------1----------------1 
heel onverstandlg tarnelqk nlet verslandlg. tamelijk verstandig heel 

onverstandlg onverstandlg nIet onverstandlg verstandig verstandlg 

21. Dulls kiezen vlnd ik voor mezelf: 

1----------------1----------------1----------------1-----------------1---------------1---------------1----------------1 
heel negallef negatlel tamelijk nlet negatIef. tamell/k posltlel heel posftIef 

negatlef nIet posftIef posltlef 

1---------------1---------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1 
heel onaantrekkeUjk tamelilk nlet aentrekkelqk. tamelqk aentrekkelijk heel 

onaantrekkelilk onaantrekkelljk nlet onaantrekkeHlk aantrekkeljk aantrekkeHlk 

1--------------1----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heel onverstandlg tarnelilk nlet verstandlg. tamellJk verslandlg heel 

onverstandlg onverstandlg nlet onverslandlg verstandlg verstandlg 
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22. Hoa waarschlJnlijk vinci ja hat dat de volganda ultsprakan waar zijn? 
Hat gaat over het kiezen van vakken in 4 an 5 VWO. 

De mensen die voor mij belangrijk zijn vinden over het algemeen dat ik natuurkunde moet kiezen. 

1---------------1-----------------1----------------1----------------1--------------1-----------------1----------------1 
zekar nieI onwaarschijnfijk lamelljk mlsschlen wei. lamelljk waarschijnlljk zek8rwel 

onwaarschljnljk mlsschien oIet waarschijnfijk 

De mensen die voor mij belangrijk zijn vinden over het algemeen dat ik wiskunde moet kiezen. 

1--------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1 
zekar niel onwaarschijnlljk tamelljk mlsschlen wei. lamelljk waarschljnlljk zek8rwel 

onwaarschqnljk mlsschlen oIet waarsch,nfijk 

De mensen die voor mjj belangrijk zijn vinden over het algemeen dat ik Frans moet kiezen. 

1--------------1-----------------1---------------1-----------------1----·--·--------1-----------------1--------------1 
zekar nieI onwaarschlJnlijk tamelijk mlsschlen wei, lamelijk waarschljniijk zek8r wei 

onwaarschljnHjk mlsschlen nlet waarsch,nfijk 

De mensen die voor mij belangrjjk zjjn vinden over het algemeen dat ik scheikunde moet kiezen. 

1---------------1----------------1---------------1----------------1---------------1-----------------1---------------1 
zek8r nlel onwaarschijnfijk lamelijk mlsschien wei, lamel~k waarschijniijk zek8rwel 

onwaarschllnHjk mlsschlen nlel waarschijnfijk 

De mensen die voor mij belangrjjk zjjn vinden over het algemeen dat ik biologie moet kiezen. 

1----------------1----------------1--------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1 
zek8r nieI onwaarschijnfijk lamelijk mlsschlen wei, lamelllk waarschljnlijk zekar wei 

onwaarschllnlljk mlsschien oIel waarschijnHjk 

De mensen die voor mij belangrijk zijn vinden over het algemeen dat ik geschiedenis moet kiezen. 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1--------------·--1----------------1 
zekar nieI onwearschijnfijk lamellik mIsschIen wei, tamellk waarschilnlilk zekar wei 

onwaarschljnlijk mlsschien oIet waarschqniijk 

De mensen die voor mij belangrijk zijn vinden over het algemeen dat ik aardrijkskunde moet kiezen. 

1--------------1-----------------1----------------1------·--------·-1-·--------------1-·--------····---1------·-------1 
zekar nieI onwaarschiJnHlk tamelljk mlsschlen wei. tameliJk waarschljniijk zek8rwel 

onwaarschljnHjk mlsschien oIet waarschijnlijk 

De mensen die voor mij belangrijk zijn vinden over het algemeen dat ik Duits moet kiezen. 

1----------------1----·------------1---------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1 
zekar oIet onwaarschIjnlljk lamelljk mlsschlen wei. tameHjk waarschijnlijk zek8rwel 

onwaarschljnljk mlsschien nlel waarschijnlljk 
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23. Hoe waarschiJnlijk is het dat je de volgende vakken zou kiezen als Ie op dit moment zou 
moeten beslissen? 

AlB je op dit moment zou moeten beslissen zou je dan in 4-VWO natuurkunde in je pakket kiezen? 

,----------------,-----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1 
zeker nIet onwaarschijnliJk tamelijk mIsschIen wei, tamelljk waarschljnlljk zeksr wei 

onwaarschIjnlljk mIsschIen ole! waarscIlljnlljk 

AlB je op dit moment zou moeten beslissen zou je dan in 5-VWO natuurkunde in je pakket kiezen? 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1 
zeksr filet onwaarschljnlljk lamelljk mlsschlen wei, lamelllk waarschljnlijk zeker wei 

onwaarschljnUJk mlsschlen nlel waarscIl~nIiJk 

AlB je op dit moment zou moeten beslissen zou je dan in 5-VWO Frans in je pakket kiezen? 

1----------------1----------------1----------------1-----------------1---------------1---------------1----------------1 
zeker nIet onwaarschijnlljk lamelIjk mlsschlen wei, tamellJk waarschljnlljk zeker wei 

onwearschljnlljk mlsschlen ole! waarscIlijnliJk 

Als je op dit moment zou moeten beslissen zou je dan in 5-VWO wiskunde in je pakket kiezen? 

1----------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1----------------1--------------1 
zeker nIet onwaarschijnlljk Iamelqk misschlen wei, tamelijk waarsctlijnlqk zeker wei 

onwaarscllljnlljk mlsschlen nlet waarscIl.nlIjk 

Als je op dit moment zou moeten beslissen zou je dan in 4-VWO soheikunde in je pakket kiezen? 

1----------------1----------------1----------------1----------------1----------------1----------------1----------------1 
zeksr nIe! onwaarschljnlljk tamelqk mlsschlen wei, tameNlk waarsctlijnlijk zaker wei 

onwaarsctlijnRjk mlsschlen oIet waarscIlijnlljk 

Als je op dit moment zou moeten beslissen zou je dan in 5-VWO soheikunde in je pakket kiezen? 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1 
Zeker nIet onwaarscIlijnlljk tamelijk misschien wei, lameljk waarsctlijnlqk zeker wei 

onwaarsctlijnljk mlsschlen oIel waarschijnlljk 

Ais je op dit moment zou moeten beslissen zou je dan in 5-VWO biologie in je pakket kiezen? 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1 
zeker nlet onwaarschljnlJk tamelljk mtsschlen wei, tamelljk waarschijnlljk zeker wet 

onwaarsctlijnljk mlsschlen nIeI waarscIlqnllJk 

AlB je op dit moment zou moeten beslissen zou je dan in 5-VWO gesohiedenis in je pakket kiezen? 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1 
zeksr nlet onwaarschljnlljk tamelijk mIsschIen wei, tamelljk waarschlJnlqk zeker wei 

onwaarschljnHjk mlsschlen nlet waarscIllJnlljk 

AlB je op dit moment zou moeten beslissen zou je dan in 5-VWO aardrijkskunde in je pakket 
!dezen? 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1 
zeker nlet onwaarschljnlljk lamelljk misschlen wei, tameljk waarsctliJnlllk zeker wei 

onwaarsctlijnHjk mlsschlen nIeI waarschijnlljk 

Als je op dit moment zou moeten beslissen zou je dan in 5-VWO Duits in je pakket kiezen? 

1---------------,----------------1---------------,----------------1----------------1-----------------,--------------1 
zeker nlel onwaarschqnljk tamelljk mIsschIen wei. tameljk waarsctlijnlqk zeker wei 

onwaarschljnljk mlsschlen oIel waarscIlqnlljk 
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24. Als je op dit moment zou moaten kiezen in welke zeven vakken je 
eindexamen zult doen, welke zeven vakken zou je dan klazen? 

Hlerblj moet je In leder geval: 
- Nederlands klazen en 
- mlnstens 44n van de moderne talen (Engels, Frans, Dults) klezen en 
- hooguit 44n van de expresslevakken muzlek, tekenen en handvaardigheid; g44n 

expresslevak mag ook 

(s.v.p. ~ vakken aankruisen) 

[ 1 a. Nederlands 

[ 1 b. Frans 

[ 1 c. Duits 

[ ] d. Engels 

[ ] e Geschiedenis 

[ ] f Aardrijkskunde 

[ ] g. Grieks 

[ ] h. Latijn 

[ ] i. Wiskunde a" 

[ ] j. Wiskunde b" 

[ ] k. Natuurkunde 

[ ] I. Scheikunde 

[ 1 m. Biologie 

[ ] n. Economie 1 

[ 1 o. Economie 2 

[ 1 p. Muziek 

[ ] q. Tekenen 

[ ] r. Handvaardigheid 

[ ] s . anders, nl. 

....................................................... 

.. In klas 5 en 6 van het VWO wordt wiskunde 

gesplitst in wiskunde a en wiskunde b. 

Wiskunde a is gericht op sociale vakken 

en economie (statistiek). 

Wiskunde b is meer gericht op de B·vakken 

(exacte vakken, techniek). 

Economie 1 : algemene (macro) economie 

Economie 2 : bedrijfseconomie 

Als je sen achtste yak zou moeten klezen, welk yak zou je dan klezen? 

achtste yak: ...................................................... .. 

25. Heb je al enig Idee welke studle je na het VWO wilt kiezen? 

[ ] nee, helemsal geen idee 
[ 1 ja, heel vaag 
[ ] ja, vaag 
[ ] ja, tamelijk duidelijk 
[ 1 ja, heel duidelijk 
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26. Ais je na het VWO een universltaire of HBO opleiding klest, li)ken de volgende 
studierlchtingen je dan aantrekkelijk of onaantrekkelijk? 

a. exacte studies (by. wiskunde, natuurkunde, scheikunde) aan &en algemene universiteit 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1 
heel onaanlrekkeQjk tamelqk nlet aantrekkel~k. tamelilk aantrekkelilk heel 

onaantrekkel,k onaantrekkeljk nlet onaantrekkeUjk aanlrekkeljk aanlrekkelJk 

b. technische studies (bv. bouwkunde. electrotechniek. informatica. bedrijfskunde, werktuigbouw
kunde, technische natuurkunde of scheikunde etc.) aan &en technische universiteit of hogeschool 

1---------------1-----------------1----------------1---------------1---------------1-----------------1--------------1 
heel onaantrekkeHjk tamelllk nlet aantrekkelQk, tamelljk aantrekkelijk heel 

onaantrekkelijk onaanIrekkelijk nlet onaantrekkenlk aanlrekkeHjk aanlrekkellJk 

c. talenstudies 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1---------------1--------------1 
heel onaanIrekkeHjk tarnelijk nlet aanlrekkelQk, tamelijk aanlrekkelqk heel 

onaantrekkelilk onaanlrekkellJk nlet onaantrekkeHJk aanlrekkeHjk aantrekkelilk 

d. geschiedenis of aardrijkskunde 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1--------------1 
heel onaanIrekkeUjk tamelijk nlet aantrekkelQk, tamelqk aantrekkelqk heel 

onaantrekkelilk onaantrekkeliJk nlet onaantrekkenjk aanlrekkeUjk aanlrekkelljk 

e. economie 

1---------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1-----------------1--------------1 
heel onaantrekkeUjk tameI,k nlet aantrekkelQk, tamelqk aantrekkelqk heel 

onaantrekkelijk onaanlrekkenjk nlet onaantrekkelljk aantrekkeUjk aanlrekkellik 

f. rechten 

1---------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1----------------1--------------1 
heel onaanIrekkeHjk tamelijk nlet aantrekkelQk, tamelqk aantrekkelijk heel 

onaantrekkelijk onaantrekkenjk nlet onaantrekkenjk aantrekkellJk aantrekkeIilk 

g. studies op het gebied van kunst of muziek 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1 
heel onaanIrekkeUjk tamelijk nlet aantrekkelQk, tamelqk aantrekkelqk heel 

onaantrekkellJk onaanIrekkeUlk !liet onaantrekkelilk aantrekkeUjk aantrekkeftlk 

h. biologie 

1----------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1----------------1--------------1 
heel onaanIrekkeUjk tarnel,k nlet aantrekkelQk, tamelqk aantrekkelijk heel 

onaantrekkelllk onaanIrekkelllk nlet onaantrekkeHlk aantrekkeHjk aanlrekkelilk 

i. landbouw 

1----------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1-----------------1---------------1 
heel onaanIrekkeUjk tamel,k nlet aantrekkelqk, tamelqk aantrekkelqk heel 

onaanIrekkelqk onaantrekkeUlk !liet onaantrekkelljk aanlrekkeHjk aantrekkeUjk 

j. medische studies (by. medicijnen, tandheelkunde) 

1----------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1 
heel onaanIrekkeUJk tamelijk nlet aantrekkelQk, tamelijk aantrekkelqk heel 

onaantrekkelqk onaanIrekkellJk nlet onaantrekkellJk aantrekkellJk aantrekkelljk 

k. sociale studies (bv. sociologie, psychologie, pedagogiek etc.) 

1---------------1----------------1----------------1----------------1---------------1----------------1--------------1 
heel onaanIrekkeljk tamelqk !lie! aantrekkelijk. tamelijk aantrekkelijk heel 

onaantrekkelqk onaantrekkeUjk nIe! onaantrekkelljk aantrekkeUjk aanlrekkelljk 
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27. Hoe denk je nu dat je elgen capaclteiten zljn voor de volgende studierichtingen na het 
VWO? (Denk je dat je die studies aankunt?) 

a. exacte studies (bv. wiskunde, natuurkunde. scheikunde) aan een algemene universiteit 

�---------------1-----------------�---------------1-----------------/---------------1----------------1--------------1 
heel stech! sIecht lameHjk slecht mkldelmatlg lameljk goad goad heel goad 

b. technische studies (bv. bouwkunde, electrotechniek, informatica, bedrijfskunde, werktuigbouw
kunde, technische natuurkunde of scheikunde etc.) aan een technische universiteit of hogeschool 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heel stech! stech! Iamelljk sIecht mlddelmatlg tameljk goad goad heel goad 

c. talenstudies 

1----------------1----------------1----------------1-----------------1----------------1---------------1----------------1 
heel stech! stech! tameHjk slecht mlddelmatlg lamelljk goad goad heel goad 

d. geschiedenis of aardrijkskunde 

1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1-----------------1---------------1 
heel slech! stech! tameljk sIecht mlddelmatlg tameljk goad goad heel goad 

e. economie 

1----------------1-----------------1--------------1----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heel stech! slech! tamellk sIecht mlddelmatlg tamellJk goad goad heel goad 

f. rechten 

I----------~-----I----------------I----------------I----------------1--------------1----------------1---------------1 
heel slecht stech! lameHjk sIecht middelmatlg !ameljk goad goad heel goad 

g. studies op het gebied van kunst of muziek 

1----------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1-----------------1---------------1 
heel sleeh! sIecht tameljk sIecht mlddelmatlg lameNjk goad goad heel goad 

h. biologie 

1---------------1----------------1---------------1----------------1--------------1---------------1----------------1 
heel slecht sleeht tameHjk sIecht mlddelmatlg tameljk goad goad heel goad 

i. landbouw 

1---------------1-----------------1--------------1---------------1----------------1-----------------1---------------1 
heel stech! slecht tameljk sIecht mlddelmatlg tameUjk goad goad heel goad 

j. medische studies (bv. medicijnen, tandheelkunde) 

1--------------1----------------1----------------1-----------------1--------------1-----------------1----------------1 
heel slecht sleeh! Iameljk sIecht mlddelmatlg tameljk goad goad heel goad 

k. sociale studies (bv. sociologie, psychologie, pedagogiek etc.) 

1--------------1----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1--------------1 
heel sleeh! sIecht tameHjk sIecht mkldelmatlg !ameljk goad goad heel goad 
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28. Heb je al enig idee in wat voor richting je later een beroep wilt uitoefenen? 

[ J nee, helemaal geen idee 
[ ] ja, heel vaag 
[ ] ja, vaag 
[ ] ja, tamelijk duidelijk 
[ ] ja, heel duidelijk 

29. Als Je n~ zou moaten kiezen waar )e biter komt te werken, wat IIJkt je dan aantrekkelijk en 
wat niet? 

a. gezondheidszorg 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1--------------1 
heel OOaanlrekkeljk tamelijk nlel aantrekkalqk, tamel,k aantrekkelllk heel 

onaantrekkelqk OOaanlrekk&llk nlel onaantrekkelljk aanlrekkelljk aanlrekkelljk 

b. sociaal-maatschappelijk werk (bv. hulpveriening, buurthuiswerk) 

1---------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1----------------1---------------1 
heal ooaanlrekkelljk tamelqk nlel aanlrekkeltk, tamelqk aanlrekkeI,k heel 

onaantrekkelqk OOaanlrekk&ljk nlelonaantrekkelljk aanlrekk&1I1k aanlrekkellJk 

c. wetenschaplonderzoek (bv. universiteit of laboratorium) 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heel onaantrekkeUjk tametqk nlet aantrekkelqk, lamelqk aanlrel<kelljk heel 

onaanIrekkeI,k ooaanIrekkelljk nlel onaantrekkelilk aanlrekk&ljk aanIrekkeIIjk 

d. handel of commerciele dienstverlening (bv. bij een bank) 

1---------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1 
heal onaanIrekkelljk tamelqk nlel aantrekkelllk, tamelljk aantrekkalqk heel 

onaantrekkelqk ooaanIrekkelljk nlet onaantrekkelljk aanlrekkeljk aanlrekk&UIk 

e. onderwijs 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1---------------1---------------1 
heel ooaanlrekkeUjk tamelljk nlel aantrekkelqk, lamellJk aantrekkelijk heel 

onaanlrekkelijk ooaanlrekkefilk nlet onaantrekkeDJk aanlrekkeUJk aanlrekkelljk 

f. landbouw of de natuur 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1 
heel onaantrekkeUJk lameilJk nlel aanlrekkellJk, tamelijk aanlrekkelijk heel 

onaanIrekk&lqk onaanIrekkeljk nlel onaantrekkelilk aanlrekkeUJk aantrekkeDjk 

g. techniek 

1----------------1-----------------1---------------1----------------1--------------1----------------1----------------1 
heel onaantrekk&UJk lamelijk nlel aantrekkelqk, tamelijk aantrekk&lijk heel 

onaanIrekkelijk onaantrekk&ljk nlel onaantrekkeHjk aanlrekk&ljk aanlrekkellJk 

h. kunst en cuhuur 

1---------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1----------------1---------------1 
heel onaanlrekkeHIk lamelqk nlet aanlrekk&lqk, tamelqk aantrekk&lqk heel 

onaantrekkelqk onaanlrekk&Rjk nlelonaantrekkelljk aanlrekkelJk aanlrekkelljk 

30. Vind je het belangriJk om een studie te kiezen waaimee je later rnakkelijk een baan kunt 
vlnden? 

1---------------1---------------1----------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1 
heel onbetangrljk tamellJk mel belangrijk, tamelijk belangrlJk heel 

oobelangrljk Onbelangrljk nIeI oobelangrijk belangrljk belangriJk 
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31. Denk Ie dat je met de volgende studierichtingen makkelijk of moeilijk een baan kunt 
vlnden? 

a. exacte studies (bv. wiskunde, natuurkunde, scheikunde) aan een algemene universiteit 

1---------------1-----------------1----------------1----------------1--------------1-----------------1----------------1 
heel moeiIqk moelllJk &en beelje nIet moelliJk. &en beeIje makkelllk heel makkellJk 

moelljk nl&t makkelqk makkelljk 

b. technische studies (bv. bouwkunde, electrotechniek, informatica, bedrijfskunde, werktuigbouw
kunde, technische natuurkunde of scheikunde etc.) aan een technische universiteit of hogeschool 

1---------------1----------------1---------------1----------------1---------------1----------------1----------------1 
heel moeUqk moelUjk &en beeIje nIet moellljk. &en beeIje makkelllk heel makkelljk 

moelljk nlet makkellJk makkeUjk 

c. talenstudies 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1 
heel moellqk moeUljk een beetje nIet moellijk, een beeIje makkelijk heel makkelQk 

moellljk nlet makkelqk makkelljk 

d, geschiedenis of aardrijkskunde 

1--------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1 
heet moeiIqk moellljk een beetje niet moelDjk, &en beetje makkelqk heel makkeIJk 

moetUjk nlel makkelqk makkeljk 

e. economie 

I----~-----------I-----------------I----------------I-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heel moeUqk moellljk &en beelje niel moellljk. &en beetle makkelijk heel makkelljk 

moelUjk nlel makkelilk makkelljk 

f. rechten 

1---------------1----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1 
heet moelllJk moellljk een beeIje niet moelljk, &en beetje makkeHjk heel maI<ketIjk 

moelljk nlel makkelqk makkelljk 

g. studies op het gebied van kunst of muziek 

1---------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1-----------------1----------------1 
heel moeHqk moellljk een beetje nlet moelijk. &en beetje makkelllk heel makkelijk 

moelUjk nlel makkellik makkelljk 

h. biologie 

1---------------1----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heet moellijk moellljk een beelje niel moellijk. een beetje makkeHjk heel makkelQk 

moellljk nlel makkelilk makkeljk 

i. landbouw 

1----------------1----------------/----------------1-----------------1----------------/-----------------1---------------1 
heel moeH,k moellljk &en beeIje nlet moelllJk. &en beetje makkelllk heel makkeIJk 

moetUjk nlel makkelqk makkeUjk 

j. medische studies (bv. medicijnen, tandhee/kunde) 

1----------------1----------------/----------------1----------------1--------------1----------------1----------------1 
heel moeH,k moellllk &en beetje nIet moellljk. &en beetje makkelllk heel maI<ketIjk 

moetljk nlel makkelqk makkeHjk 

k. sociale studies (bv. sociologie, psychologie, pedagogiek etc.) 

1----------------/-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1 
heel moell,k moellljk &en beetje nlet moellljk. &en beetje makkellJk heel makkelljk 

moelljk nlet makkellJk makkeUjk 
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De vragen op deze en de volgende bladzijde gaan over de toekomst: we kijken ongeveer 20 jaar in 
de toekomst. 

32. Als Ie nu een voorstelling maakt van hoe Je leven er uitzlet als je vlJfendertlg bent 
EN JE lOU HEY VOOR HEY KIElEN HEBBEN, 
zou je dan in elk geval een betaalde baan hebben? 

[] nee 
(1 ja, een dag per week 
[1 ja. twee dagen per week 
(] ja, drie dagen per week 
(] ja, vier dagen per week 
[] ja, vijf dagen per week 

lou je dan een partner hebben? 

[1 nee 
[1 ja 

lou )e dan kind(eren) hebben? 

[] nee 
(] ja 

Als je een partner had, zou die dan een betaalde baan hebben? 

[] nee 
[] ja. een dag per week 
(1 ja, twee dagen per week 
[] ja, drie dagen per week 
[] ja. vier dagen per week 
[] ja, vijf dagen per week 

33. Blj de vorige vraag glng het om wat )e zelf het liefsl zou willen. Deze vraag gaat over wat 
je verwacht dat er zal gebeuren. (s.v.p. per vraag slechts een antwoord aankruisen, nameliJk 
het antwoord dat je het meest waarschiJnlijk vindt) 

Ik verwacht dat ik rond miJn vijfendertigste: 

[] geen betaalde baan heb 
(] een dag per week betaald werk heb 
[1 twee dagen per week betaald werk heb 
[] drie dagen per week betaald werk heb 
[1 vier dagen per week betaald werk heb 
[1 vijf dagen per week betaald werk heb 

Ik verwacht dat ik rond mlJn vijfendertigste: 

[] geen partner heb 
[] wei een partner heb 
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Ik verwacht dat ik rond mijn vijfendertigste: 

[] geen kinderen heb 
[] wei een of meer kinderen heb 

Als ik rond miJn vijfendertigste een partner heb, verwacht ik dat die partner: 

[] geen betaalde baan heeft 
[1 een dag per week betaald werk heeft 
[1 twee dagen per week betaald werk heeft 
[] drie dagen per week betaald werk heeft 
[] vier dagen per week betaald werk heeft 
[] vjjf dagen per week betaald werk hesft 

34. Denk je dat je ouders hat belangrijk vinden dat je dan &en betaalde baan hebt? 

1----------------1----------------1-·-·--··-·------1---····----·----1---------·------1-----------------1---------------1 
heel 

onbelangfljk 
onbelangrljk tamellJk nIeI beIangrIJk. tamellJk 

onbelangrllk nIeI onbelBngrlJk belangfljk 
belangrljk 

Vlnd je het zeH belangrijk om dan &en betaalde baan te hebben? 

heel 
beIangI1jk 

1----------------1-----------------1----------------1----------------1--------·-------1-----------------1---------------1 
heel 

onbelBngfilk 
onbeIBngrljk lamelilk nIeI belangrljk. tamel,k 

onbelBngfljk niel onbelanglilk belBngrljk 
belangrijk heel 

belangrQk 
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35. Due vraag gaat over het verzamelen van informatae over de verschillende vakken en 
over het bewust Idean van vakken. 

Om me te helpen bij het kiezen van vakken krijg ik via mijn vader: 

1--------------1-----------------1---------------1---·--·--------·-1--·-·--·---·----1------·----·----1--------------1 
geen heel welnlg weInIg met veel, tamelJk vee! heel vee! 

Inlormatle Inlormatle Inlormatle nlel welnlg vee!informatle InformatIe Inlormatte 

Om me Ie helpen bij hel kiezen van vakken krijg ik via mijn moeder: 

1--------------1---------------·-1-··_··· __ ··-----1-··-··---·----··-1-··--·-······--1-···--··-···-·-1--------··-----1 
geen heel welnlg weInIg nlel vee!, tameUJk vee! heel vee! 

Inlormatle Inlormatle Inlormatle nlel welnlg vee! Informatle Informatte Inlormatle 

Om me Ie helpen bij hel kiezen van vakken krijg ik via overige familieleden: 

1-·---··_·-----1-·····_·_·_-··---1----·------··-1-----·-----·---1-··--·---------1--·----------·---1-----·--·-----1 
geen heel welnlg welnig nlel vee!. lamelljk vee! heel vee! 

Inlormatle Inlormatle Inlormatle nIeI welnlg vee!lnlormatle lnIormatte Inlormatle 

Om me te helpen bjj het kiezen van vakken krijg ik via vriend(inn)en: 

1-------_··_·----1-·--······_··----1---······_·----1----------------1------------·---1--·--·-··--------1--·------------1 
geen heel welnlg welnig met vee!, tameUjk vee! heel vee! 

Informatle informatle Inlormatle nIeI welnlg vee!lnIormatle Informatle Inlormatle 

Om me Ie helpen bij het kiezen van vakken krijg ikvia klasgenoten: 

1-··---_····_·---1-·-----_·_------1-_·-------------1----------------1----------------1-----------------1----------··-··-1 
geen heel welnlg welnlg met veel. tameljk veel heel veel 

Inlormatle lnIormatle Inlormatle nIeI welnlg veel Informatte Informatle Informatle 

Om me te helpen bij hel kiezen van vakken krijg ik via vakdocenten: 

1-·--·_·_----·---1-----------------1-·_·-----------1----------------1----------------1---------------1---------------1 
geen heel weInIg welnlg mel veel, tameljk veel heel veel 

lnIormatle Inlormalle Inlormatie nIeI welnlg vee! Inlormatle lnIormatle Inlormatte 

Om me te helpen bij het kiezen van vakken krijg ik via de decaan: 

1------_·_----·-1-----·_·_--------1---------------1----------····--1-·------···---1-----------------1-·-------------1 
geen heel welnlg welnlg mel veel, tameUjk veel heel veel 

Inlormatle Inlormalle lnIormatle nIeI welnlg vee!lnIormatte Informatle lnIormatte 

Om me te helpen bij het kiezen van vakken krijg ik via keuzebegeleidingslessen: 

1---------------1----------------1--------------·-1---·-_·-------·-1---·--·--------1----------------1---------------1 
geen heel welnlg weinlg nlet vee!, tameljk veel heel veel 

Informatle Inlormatle lnIormatle nIeI welnlg vee!lnlormatle Informatle Informatle 

Om me te helpen bij het kiezen van vakken krijg ik via schriftelijke voorlichting (folders of 
tijdschriften): 

1--------------1--·------_·------1---------------1-----·-----------1----------------1-----------------1----·----------1 
geen heel welnlg welnlg nIeI Vee!, lameljk vee! heel vee! 

Informatle Informatle Inlormatle nlet welnlg veellnlormalle Informatle lnIormatle 

Om me Ie helpen bij het kiezen van vakken krijg ik via kennissen: 

1----------------1-----·_··_-·----1-··--· __ ······--1-----·--·--------1--------------1-·-------·------1---------------1 
geen heel welnlg welnlg mel veel, tameRJk vee! heel vee! 

Inlormatle Inlormatle lnIormatle nlel welnlg vee!lnlormatie Inlormatle Informatte 
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36. Vind je dat je voldoende Informatie gekregan hebt om een goede keuze te maken wat de 
vakken In 4-VWO betreft? 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1 
veel Ie walnlg Ie wainio sen beetJe predes genoeg een beetle Ie veel veel Ie vee! 

te walnlg Ie vee! 

Een campagne als 'kles exact' vind Ik: 

[] belachelijk 
[] onnodig 
[] geen mening 
[] wei aardig 
[] nuttig 

[] weet ik niet, want ik heb er nog nooit van gehoord 

Heb je het idee dat je uiteindelijk zelf beslist welke vakken Ie kiest? 

[] nee, helernaal niet 
[] een klein beetje 
[] ja, voor ongeveer de helft 
[] ja, voor het grootste gedeeJte 
[] ja, helemaal 

37. Wil je hieronder de situatie aangaven waarin je woont? 
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is): 

Ik woon samen met: 

[ ] beide ouders 
[ ] aileen vader 
[ 1 aileen moeder 
[ ] pleegouders of verzorgers 
( ] anders, nl ................................................................ .. 

aantal oudere broers: 

aantal oudere zussen: 

aantal jongere broers: 

aantal Jongere zussen: 
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Oit is het einde van deze vragenlijst. 

HARTEUJK DANK VOOR JE MEDEWERKING 

EN SUCCES IN JE VERDERE SCHOOLLOOPSAAN 

Als je nog op- of aanmerkingen hebt op deze vragenlijst. of als je nog iets over dit onderwerp kwi~ 
wilt, kun je dat hieronder vennelden. 

OPMERKINGEN : 
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VRAGENLIJST 

VOOR DE OUDERS I VERZORGERS 

VAN LEERLINGEN IN VWO-3 

Naam van uw kind (voornaam + achternaam): .......................................................... . 

Zoon I dochter 

Naam van de school. ................................................................................................... . 



AAN DE OUDERS VAN VWO-3 LEERLINGEN 

Het kiezen van een vakkenpakket voor het eindexamen begint al aan het einde van dit schooljaar. 
Dan moat uw kind al een eerste keuze maken. Aan het einde van VW0-4 voigt dan de verdere 
keuze. Deze vragenlijst gaat over het kiezen van vakken, de redenen waarom uw kind bepaalde 
vakken kiest en over eventuele verdere toekomstplannen van uw kind. 

De vragen gaan steeds over uw mening. Uw kind heeft zelf al een vragenlijst ingevuld; het is de 
bedoeling dat u (een van de ouders of allebei samen) de vragenlijst invuh zonder uw kind op dat 
moment iets te vragen. 

Deze enquete wordt op meerdere scholen gehouden. Het doer van de vragenlijst en het 
bijbehorende onderzoek is inzicht te krijgen in de factoren die de vakkenpakketkeuze, en later de 
studiekeuze, verklaren. Naast de leerling zeH en de school, kunnen ook de ouders hierin een grote 
rol spelen. Daarover gaat de vragenlijst. Het is belangrijk dat u de naam van uw kind invult, want 
dan kunnen de vragenlijsten van de kinderen aan die van de ouders gekoppeld worden, Daama 
zullen de gegevens anoniem verwerkt worden, dat wil zeggen dat er geen namen van leerlingen of 
ouders meer in voorkomen. Hiermee is uw privacy gewaarborgd. 
In de vragenlijst worden overal waar 'ouders' staat, ook pleegouders of verzorgers bedoeld. 

De vragenlijst lijkt misschien lang, maar het invullen gaat vrij snel. Bij de meeste vragen vindt u een 
antwoordschaal waarbij u het antwoord aan moet kruisen dat volgens u van toepassing is: als u 
bijvoorbeeld vindt dat het yak muziek helemaal niet bij uw kind past, vult u dat in door een kruisje te 
zetten bij 'past heel slecht bij mijn kind'. 
Als u vindt dat tekenen wei een beetje bij uw kind past, kruist u aan 'past tamelijk goed bij mijn 
kind", 

bilvoorbeeld: 

1. Vlndt u dat de volgende vakken bij uw kind passen of nlet bij uw kind passen? 

muziek 

tekenen 

past 
heel slecht 
bij mijn kind 

past past past niet goed past past 
slecht tamelijk slecht en niet slecht tamelijk goed goed 

bij mijn kind bij mijn kind bij mijn kind bij mijn kind bij mijn kind 

past 
heel goed 

bij mijn kind 

1----.2{-------I-------------I---------------I----------------1--------------1---------------1--------------1 

1--------------1---------------1--------------1----------------I----~------I---------------I---------------I 

Een antwoord is niet goed of fout, maar geeft uw eigen mening weer: denk daarom niet te lang 
over een vraag na, maar sla geen vragen over, 
Vul a.u.b. aile vmgen In. 

Wilt u een antwoord als 'past nlet goad en nlet slecht' of 'mlsschien wei. misschien nlet' 
zoveel mogeUjk proberen te vermijden, want dan bUjft uw menlng onduldelijk: vult u dat 
aileen In als u .cht geen andere voorkeur hebt. 



1. Vindt u dat de volgende vakken bij uw kind passen of niet bij uw kind passen? 

Nederlands 

Frans 

Ouits 

Engels 

past 
heel slecht 
bij mijn kind 

past past past niet geed past past past 
slecht tamelijk slecht en niet slecht tamelijk goed goed heel goed 

bij mijn kind bij mijn kind bij mijn kind bij miln kind bij mijn kind bij mijn kind 

1--------------1---------------1---------------1---------------1---------------1--------------1---------------I 

1--------------1---------------1---------------1---------------1--------------1---------------1--------------1 

1--------------1---------------1--------------1---------------1---------------1---------------1---------------I 

1---------------1---------------\---------------1---------------1---------------1---------------1---------------\ 

Geschiedenis 1--------------1--------------1---------------1----------------1---------------1---------------\---------------1 

Aardrijkskunde 1--------------1--------------1--------------1----------------1--------------1---------------1---------------\ 

Wiskunde 1---------------\---------------1---------------1----------------1--------------1--------------1--------------\ 

Natuurkunde \---------------1--------------1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------I 

Scheikunde 1---------------1---------------\---------------1----------------1---------------1--------------1---------------I 

Biologie \---------------\--------------1--------------1----------------1---------------1---------------1---------------I 

2. Vlndt u de volgende vakken nuttig of nutteloos voor de toekomst van uw kind? 

Nederlands 

Frans 

Ouits 

Engels 

helamaal 
nutteloos 

nutteloos tametijk middelmatig 
nutteloos 

tameNjk 
nutlig 

nutlig heelnutlig 

1---------------\---------------1---------------1----------------1---------------1--------------1--------------\ 

1--------------1--------------\---------------1----------------1--------------1--------------1--------------1 

1---------------\--------------1---------------1----------------1---------------1-------------1---------------\ 

1--------------1---------------1---------------1---------------1---------------1--------------1--------------\ 

Geschiedenis 1---------------1---------------1---------------1---------------1---------------1--------------1-------------1 

Aardrjjkskunde 1---------------1-------------1--------------1---------------1-------------1---------------1-------------1 

Wiskunde 1---------------1--------------1---------------1---------------1---------------1--------------1--------------1 

Natuurkunde 1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1-------------1-------------1 

Scheikunde 1---------------1---------------1---------------1----------------1---------------1--------------1---------------I 

Biologie 1---------------1---------------\---------------1----------------1---------------1---------------1---------------1 
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3. Vinett u uw kind goad of slecht in de volgende vakken? 

heel slecht slecht tamelijk 
slecht 

njetgoecl. 
njet ilecht ~k heel goed 

Nederlands �-------------�---------------�-------------1--------------1--------------1--------------1---------------1 

Frans 1---------------1---------------1-------------1--------------I-------------I--------~------I--------------I 

Duits 1--------------1---------------1--------------1----------------1--------------1-------------1---------------I 

Engels 1--------------1---------------1--------------1----------------1---------------1---------------1---------------I 

Geschiedenis 1---------------1---------------1--------------1----------------1--------------1--------------1---------------I 

Aardrijkskunde 1--------------1--------------1-------------1--------------1-------------1--------------1--------------1 

Wiskunde 1 _______________ 1 ______________ 1 ______________ 1 ______________ 1 _______________ 1 ______________ 1---------------I 

Natuurkunde 1-------------1-------------1---------------1---------------1--------------1-------------1--------------1 

Scheikunde 1--------------1-------------1---------------1--------------1--------------1--------------1--------------1 

Biologie 1--------------1--------------1-------------1--------------1--------------1--------------1--------------1 

4. Vlnett uw kind de volgende vakken volgens u leuk of vervelend? 

heel 
vervelend 

vervelend tamelijk 
verveiend 

niet verveiend. 
njet leuk 

tameiijk 
leuk 

leuk heelleuk 

Nederlands 1---------------1--------------1--------------1---------------1---------------1--------------1--------------I 

Frans 1--------------1---------------1--------------1---------------1---------------1--------------1---------------1 

Duits 1---------------1---------------1---------------1--------------1--------------1-------------1--------------1 

Engels 1--------------1--------------1--------------1---------------1--------------1-------------1--------------1 

Geschiedenis 1---------------1--------------1---------------1--------------1---------------1---------------1---------------I 

Aardrijkskunde 1-------------1--------------1---------------1----------------1-------------1---------------1---------------1 

Wiskunde 1--------------1--------------1---------------1---------------1---------------1-------------1---------------1 

Natuurkunde 1---------------1-------------1-------------1---------------1--------------1---------------1-,-------------1 

Scheikunde 1--------------1---------------1---------------1---------------1---------------1--------------1--------------1 

Biologie 1---------------1---------------1--------------1---------------1---------------1---------------1---------------I 
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5. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw kind aanraaclt om een bepaald yak te 
kiezen. Welke van onderstaande redenen vindt u belangrljke re<lenen om uw kind aan te 
raden een bepaald yak te kiezen, en welke redenen vindt u minder belangrijk? 

Oat een yak bij mijn kind past, vind ik: 

\···--·--·-----·-1--------·------·-1-------------·-1-··-·-··----····-1-------·-·-----1-----------------\----------·----1 
heel 

ortlelangfljk 
onbeIangrtjk tamelqk nlet belangrIjk. tamel,k 

ortlelangfljk nlet ortlelangrljk belangrtjk 

Oat een yak nuttig is voor de toekomst van mijn kind, vind ik: 

belangrljk heel 
belangrIlk 

1---------------1-----------------1----------------\-·---------------1------------··-1--·--·-·---------1----------------1 
heel ortletangrllk tamelljk nlet belangfljk. tamelQk beIangfIjk heel 

ortlelangrljk ortletangrljk oIet ortlelangfljk belangfljk belangrijk 

Oat mijn kind goed is in een yak, vind ik: 

1--··-----------1----------------1---------------/-----------------1-----·---------1-----------------1----------------1 
heel ortletangrllk tamelljk nlet belangrljk. tamelQk beIangfIjk heel 

OI'tb9langrtjk ortletangrljk nlet ortlelangrtjk belangfljk belangrljk 

Oat mijn kind een yak leuk vindt, vind ik: 

1----------------/----_·_---------1---------------1---------·-------1---------------1-----------------/----------·-----1 
heel 

ortlelangfljk 
ortletangrljk tamelilk nlet belangrljk. tamelijk 

ortlelangfljk nlet ortlelangrllk belangrljk 
belangrlJk 

Oat mijn kind bij zijn of haar vriend(inn)en in de klas komt te zitten. vind ik: 

heel 
belangrljk 

1---------------1------·_----·----1--·------------1----------------1---------------1-----------------1----------------1 
heel 

ortlelangrllk 
ortletangrljk tamelijk nlet belangfljk, tamelijk 

ortlelangfljk nlet ortlelangfljk belangrtjk 
belangrIjk heel 

belangrljk 

Oat mijn kind sterk let op de vooruitzichten op de arbeidsmarkt (de kansen op een baan), vind ik: 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1 
heel 

ortlelangrljk 
ortlelangfljk tamelijk nlet belangfljk, tamel,k 

ortletangrljk nlet ortlelangfljk belangrljk 

Oat mijn kind sterk let op de eigen interesses, vind ik: 

belangfljk heel 
belangrljk 

\----------------1-----------------1----------------\-----------------1---------------1-----------------1----------------1 
heel 

ortlelangfljk 
ortlelangfljk tamelijk ruel belangfljk. tamelqk 

ortletangrljk nlet ortlelangrlJk belangrtjk 
belangrljk heel 

belangrijk 
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6. Deze vraag gaat over het ldemn van vakken In 4, 5 en 6 VWO. 
Hlerbi) moet u bedenken dat uw kind slechta &en beperkt aantal vakken kan kiezen, en dus 
ook een aantal vakken zal moeten laten vallen. 

In hoeverre bent u het &ens met de volgende uitspraken: 

Als mijn kind mij om raad vraagt. zal ik in ieder geval Frans aanraden. 

1---------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1-----------------1----------------1 
geheeI tameIlIk beetje oIel mae eens. beeIje lamellJk geheel 

mee oneens mae oneens mae oneens nlel mee oneens mae eens mae eens mae eens 

Als mijn kind mij om raad vraagt. zal ik in ieder geval Quits aanraden. 

1----------------1-----------------1---------------1----------------1--------------1----------------1--------------1 
geheel lamelijk beetje IlIet mae _. 

mee oneens mae oneens mae oneens nlel mae oneens meeeens 
tamelijk 
maeeens 

geheel 
maeeens 

Als mijn kind mij om raad vraagt, zal ik in ieder geval wiskunde aanraden. 

1--------------1----------------1----------------1---------------1----------------1-----------------1--------------1 
geheel tameliJk beetje IlIeI mae &ens, beetje lamel~k geheeI 

mee oneens mae oneens mae oneens nlet mae oneens mee eens meeeens mae eens 

Ais mijn kind mij om raad vraagt, zal ik in ieder geval natuurkunde aanraden. 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1--------------1-----------------1---------------1 
geheeI lamelijk beeIje nlet mae eens. beetle tamelijk geheel 

mee oneens mae oneens mae oneens nlet mee oneens mee eens mee eens mee eens 

Als mijn kind mij om raad vraagt. zal ik in ieder geval scheikunde aanraden. 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1--------------1 
geheel lamelijk beeIje nlel mae eens. beeIje tameI,k geheel 

mee oneens mae oneens mae oneens nlel mae oneens mae eens mee eens mee eens 

Als mijn kind mij om raad vraagt, zal ik in ieder geval biologie aanraden. 

1----------------1-----------------1---------------1----------------1----------------1-----------------1--------------1 
geheel tamellik beeIje IlIeI mae eens. beeIje tamelljk geheel 

mee oneens mae oneens mae oneens nlel mee oneens mae eens mee eens mee eens 

Als mijn kind mjj om raad vraagt. zal ik in ieder geval geschiedenis aanraden. 

1---------------1----------------1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
geheeI tamelljk beetje IlIeI mae eens. beeIje tamelqk geheel 

mee oneens mae oneens mae oneens nlel mae oneens mae eens mee eens mee eens 

Als mijn kind mij om raad vraagt. zal it< in ieder geval aardrijkskunde aanraden. 

1----------------1---------------1---------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1 
geheel lamelijk 

mee oneens meeoneens 
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beetje IlIeI mae eens. 
mae oneens niet mae oneens maeeens 

lamelijk 
mee eens 

geheel 
mee eens 



7. Het klezen van vakken doet ean kind nlet aileen. Er komt nogal wat Invloed van bultenat. 
Als we de totale Invloed van bullenaf op uw kind op 100% stellen, hoe groot schat u dan de 
Invloed van de volgende groepen mensen? 

~ docenten en decanen 
- klasgenoten en vriend(inn)en 
~ uzelf als ouders (of verzorgers) 
- broers en/of zussen 
~ anderen, namelijk 

........... Ok 

........... % 

........... 0/0 

........... % 

........... % 

(totaal 100 %) 

8. Heaft u zelf voor uw kind ean voorkeur voor de A-richting (talen, geschiedenis, 
aardrijkskunde etc.) of voor de B-richtlng (wiskunde, natuurkunde. scheikunde. biologie) ? 
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

[ ] voorkeur voor A-richting 
[ ] voorkeur voor 8-richting 
[ ] geen voorkeur 

In VWO-3 moeten de kinderen kiezen in welke richting zij verder gaan. 
9. Probeert u bewust uw kind te beTnvloeden biJ haarlzljn vakkenpakket-keuze? 

[ ] nee 
[ ] een beetje 
[ ] ja 

Zou u rneer invloed willen hebben op de vakkenpakketkeuze van uw kind? 

[ 1 nee 
[ ] een beetje 
[ ] ja 

10. Vlndt u dat u voldoende informatle heaft om uw kind te helpen blj zijn of haar 
vakkenpakketkeuze? 

1---------------1----------------1----------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1 
veel Ie welnIg Ie welnIg een beetje precles genoeg een beetje Ie veel vee! Ie vee! 

Ie welnlg Ie veel 
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11. Als uw kind op dit moment zou moeten kiezen In welke zeven vakken zijlhij eindexamen 
zal doen, welke zeven vakken zou u hemJhaar dan aanraden? 

Hierblj moet in ieder geval: 
- Nederlands gekozen worden 
- mlnstens Un van de moderne talen (Engels, Frans, Dults) en 
- hoogult Un van de expresslevakken muziek, tekenen en handvaardigheid 

(s.v.p.aankruisen welke zeven vakken u uw kind zou aanraden) 

[ ] 1. Nederlands 

[ ] 2. Frans 

[ ] 3. Duits 

[ ] 4. Engels 

[ ] 5. Geschiedenis 

[ ] 6. Aardrijkskunde 

( ] 7. Grieks 

[ ] 8. Latijn 

[ ] 9. Wiskunde a * * In klas 5 en 6 van het VWO wordt wiskunde 
gesplitst in wiskunde a en wiskunde b. 

[ ] 10. Wiskunde b * Wiskunde 'a is gericht op sociale vakken 
en economie (statistiek). 

[ ] 11. Natuurkunde Wiskunde b is meer gericht op de B-vakken 
(exacte vakken, techniek). 

[ ] 12. Scheikunde 

[ ] 13. Biologie 

[ ] 14. Economie 1 Economie 1 : algemene (macro)economie 

[ ] 15. Economie 2 Economie 2 : bedrijfseconomie 

[ ] 16. Muziek 

[ ] 17. Tekenen 

[ ] 18. Handvaardigheid 

[ ] 19. anders, nl. 

. ............................................. 

Als u oog een achtste yak zou moeten aanraden, welk yak zou u dan kiezen? 

achtste yak: ............................................................................ . 
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12. Ais uw kind na het VWO verder gaat studeren, welke studlerichtingen zou u dan voor uw 
kind geschikt vinden en welke studierichtingen ongeschikt? 

a. exacte studies (bv. wiskunde, natuurkunde, scheikunde) aan een algemene universiteit 

1---------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1-----------------1---------------1 
heel ongeschlkl ongeschlkt lameHjk ongeschikl nlel geschlkl. lamellk geschIkI geschlkt heel geschlkt 

lIIet ongeschlkl 

b. technische studies (bv. bouwkunde, electrotechniek, informatica, bedrijfskunde, werktuigbouw
kunde, technische natuurkunde of scheikunde etc.) aan een technische universiteit of hogeschool 

1--------------1----------------1---------------1-----------------1---------------1-----------------1--------------1 
heel ongeschIkI ongeschIkt IameIjk ongeschikl nieI geschikl, IameIjk geschlkt geschlkI heel geschlkt 

nieI ongeschlkt 

c. talenstudies 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1 
heel ongeschlkl ongeschlkt tamaUJk ongeschlkt nlel geschlkl, tamalljk geschikl geschlkl heel gaschlkl 

nlal ongeschlkl 

d. geschiedenis of aardrijkskunde 

1----------------1----------------1---------------1----------------1---------------1----------------1----------------1 
heelongeschlkl ongeschIkt lameHjk ongeschlkl nlel geschlkl. IameIjk geschlkl geschlkI heel geschlkl 

lIIat ongeschlkl 

e. economie 

1----------------1----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heel ongeschlkt ongeschlkt tamalijk ongeschlkl nlel geschlkl, lamaHJk geschlkl geschlkI heel geschlkl 

nieI ongaschlkl 

1. rechten 

1--------------1----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1 
heel ongeschlkl ongeschlkl tamaHJk ongeschlkl nlel geschlkl, lamelljk geschlid geschIkI heel geschlkl 

nIeI ongeschlkl 

g. studies op het gebied van kunst of muziek 

1----------------1-----------------1---------------1----------------1---------------1-----------------1---------------1 
heel ongeschIkI ongeschIkl IameIJk ongeschlkl nIeI geschlkl. tamelJk geschlkl geschlkt heel geschlkl 

nIeI ongeschIkl 

h. biologie 

1----------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1-----------------1---------------1 
heel ongeschlkl ongeschlkl tamelijk ongeschlkl nlel geschlkl, lamalljk geschlkl geschlkl heel gaschlkl 

nlal ongaschlkl 

i. landbouw 

1----------------1----------------1--------------1---------------1----------------1----------------1---------------1 
heel ongeschIkI ongeschIkt IameHjk ongeschlkl nlel geschlkl. lameHjk geschlkl geschlkl heel geschlkl 

nIeI ongeschlkl 

j. medische studies (bv. medicijnen, tandheelkunde) 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1 
heel ongeschIkI ongeschIkI tameHJk ongeschlkl nlel geschikl. tamallJk gaschlkl geschlkl heel geschlkl 

nlat ongeschlkl 

k. sociale studies (bv. sociologie, psychologie, pedagogiek etc.) 

1----------------1----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1 
heel ongeschlkl ongeschIkI IameIjk ongeschlkl nlel geschlkl, lamelljk geschlld geschlkI heel geschIkI 

nlat ongeschlld 
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13. Stelt u voor dat uw kind over een aantal jaren een baan gaat zoeken. Welke gebieden 
lijken u dan geschikt voor uw kind? 

a. gezondheidszorg 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1--------------1 
heelongeschlkl ongeschlkl lameHjk ongeschlkl nlet geschlkl. tamelljk geschlkl gesch/kI heel geschIkI 

nlel ongeschlkl 

b. sociaal maatschappelijk werk (bv. hulpverlening. buurthuiswerk) 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heel ongeschlkl ongesch/kI lame~]k ongeschlkl nlel geschlkl. lamelljk geschlkl geschikl heel geschlkl 

nlel ongeschlkl 

c. wetenschap en onderzoek (bv. universiteit of laboratorium) 

1---------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1 
heelongeschlkl ongesch/kI lamelljk ongeschlkl nlel geschlkl. lamelljk geschlkl geschikl heel gesch/kI 

nlel ongeschlkl 

d. handel of commerciele dienstverlening (bv. bij een bank) 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heel ongeschlkl ongeschlkl lamelljk ongeschlkl nlel geschlkl. tameHjk geschlkl gesch/kI heel gesch/kI 

nlel ongeschlkl 

e.onderwijs 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heel ongeschlkl ongeschlkl lameH]k ongeschlkl nlel geschlkl. lameUjk geschlkl geschIkI heel geschlkl 

nlel ongeschlkl 

f. landbouw of de natuur 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1 
heel ongeschlkl ongeschikl lalnelijk ongeschlkl nlet geschlkl. lainelljk geschlkl geschikl heel geschikl 

nlel ongeschlkl 

g. techniek 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
heelongeschlkl ongeschikl lamelljk ongeschlkl nlel geschlkl. tameUJk geschlkl geschlkI heel geschikl 

met ongeschlkl 

h. kunst en cuhuur 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1 
heel ongeschlkl ongeschlkl lamelljk ongeschlkl nlel geschlkl. lameH]k geschlkl geschlkl heel gesch/kI 

nlel ongeschlkl 
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De volgeode twee bladzijden gaan over de toekomst: we kijken ongeveer 20 jaar in de toekomst. 

14. Als u zlch nu een voorstelling maskt van hoe het leven van uw kind er uitzlet als uw kind 
vijfendertlg Is 
EN 0 lOU HEr VOOR HEr KIElEN HEBBEN, 

zou uw kind dan In elk geval een betaalde baan (In elgan bedrljf of loondienst) habben? 

[] nee 
[] ja, een dag per week 
[] ja, twee dagen per week 
[] ja, dne dagen per week 
[] ja, vier dagen per week 
[] ja, vijf dagen per week 

lou uw kind dan een partner hebben? 

[I nee 
[] ja 

lou uw kind dan klnd(eren) hebben? 

[] nee 
[] ja 

Als uw kind een partner had, zou die dan een betaalde baan (In elgan bedrijf of 
loondienst) habben? 

[] nee 
[] ja, een dag per week 
[] ja, twee dagen per week 
[] ja, drie dagen per week 
[] ja, vier dagen per week 
[] ja, vijf dagen per week 

15. BII de vorlge vraag glng het om wat u zelf het nefst zou willen. Deze vraag gaat over wat 
u verwacht dat er gebeurd zal ziJn als uw kind vlifendertlg Jaar is. ( let een krulsJe biJ wat u 
het meest waarachlinllik vindt. ) 

Ik verwacht dat mljn kind, als hii of zlj 35 jaar is. : 

[ ] geen betaalde baan heeft 
[ ] een dag per week een betaalde baan heeft 
[ ] twee dagen per week een betaalde baan heeft 
[ ] drie dagen per week een betaalde baan heeft 
[ ] vier dagen per week een betaalde baan heeft 
[ ] vijf dagen per week een betaalde baan heeft 

Ik verwachl dal mljn kind, als hij of zlj 35 jaar is, : 

[ 1 geen partner heeft 
[ ] wei een partner heeft 
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Ik verwacht dat mijn kind, als hij of ziJ 35 jaar is, : 

[ ] geen kinderen heeft 
[ ] wei een of meer kinderen heeft 

Als uw kind dan een partner heeft, verwacht u dan dat die partner: 

[ ] geen betaalde baan heeft 
[ 1 een dag per week een betaalde baan heeft 
[ ] twee dagen per week een betaalde baan heeft 
[ ] drie dagen per week een betaalde baan heeft 
[ ] vier dagen per week een betaalde baan heeft 
[ ] vijf dagen per week een betaalde baan heeft 

16. Vindt u het zelf belangrijk dat uw kind later, bljvoorbeeld als hlj of zij 35 jaar is, een 
betaalde baan heeft? 

1----------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1----------------1--------------1 
heel 

onbelangrljk 
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orilelangrljk lamelqk nIeI belangrljk. tamelijk 
orilelangrijk nlel onbelangrijk belangrljk 

belangltjk heel 
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17. Heeft u een technische oplelding gehad? 

moeder: [] nee [] ja 

vader: [ ] nee [] ja 

Vindt u dat u zelf een technisch beroep heeft (of had}? 

moeder: 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1----------------1---------------1 
helemaaJ nIet heel welnig welnlg gemkldek:l eoo beetje Ischnlsch heel technlsch 
lechnisch Ischnlsch Ischnlsch technlsch 

vader: 

1----------------1-----------------1---------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1 
helemaal nIet heel welnig welnig gemlddekl eoo beetje tschnlsch heel technlsch 
technlsch Iechnlsch tschnlsch technlsch 

Vindt u van uzelf dat u technlsche aanleg heeft? 

rnoeder: 

1---------------1-----------------1----------------1----------------1----------------1-----------------1----------------1 
helemaaJ nIet heel welnlg weinlg gemkldekl aan beetje tschnisch heel technlsch 
technlsch technlsch technlsch technlsch 

vader: 

1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1-----------------1----------------1 
helemaaJ nIet heel welnlg welnig gemkldek:l aen beetje technlsch heel technlsch 
technlsch technlsch tschnisch technlsch 

18. Wat is uw hoogst vo!tooide opleiding? 

Moeder: [ ] lagere school Vader: 
[ ] lager beroeps onderwijs 
[ ] mayo I (m)ulo 
( I havo I mms 
[ ] middelbaar beroeps onderwijs 
[ I VWO (atheneum.gymnasium.HBS) 
[ ] hoger beroeps onderwijs 
[ ] wetensch. onderwijs (universiteit) 

( ] lagere school 
( ] lager beroeps onderwijs 
[ ] mayo I (m)ulo 
[ ] havol mms 
[ ] middelbaar beroeps onderwijs 
[ ] VWO (atheneum.gymnasium.HBS) 
[ ] hoger beroeps onderwijs 
[ I wetensch. onderwijs (universiteit) 

19. Heert u op dit moment betaakl werk (in eigen bedrijf of loondlenst)? 

Moeder: [ ] geen betaald werk Vader: 
[ ] ja, een OOg per week 
[ ] ja, twee dagen per week 
[ ] ja. drie dagen per week 
[ I ja, vier OOgen per week 
[ I ja. vijf dagen per week 

20. Deze vragenlljst Is ingevuld door: 

[ ] moeder 
[ ] vader 
[ I moeder en vader samen 
[ ] anders, nl ................................................ . 

I geen betaald werk 
] ja, een OOg per week 
I ja, twee dagen per week 
] ja, dne dagen per week 
] ja, vier OOgen per week 
) ja, vijf dagen per week 
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Oit is het einde van deze vragenlijst. 

HARTELlJK DANK VOOR UW MEDEWERKING 

Als u nog op- of aanmerkingen heeft op deze vragenlijst, of als u nog iets over dit onderwerp kwi~ 
wilt, kunt u dat hieronder vermelden. 

OPMERKINGEN: 

.. ~ .. -.... ~ ........................................... , ......... , ........... ~ .................... ~ ................................. , , .............. ,." ..... " ........................ ' .... . 
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BQLAGE3. 

Toelichting bij de leerlingenvragenlijst 

exogene variabelen: 

SES ouders: in oudervragenlijst 
sekse : op voorpagina 
school: op voorpagina 
rapportcijfers: opvragen via decaan 
toekomstbeeld La.v. werle, partner en kinderen: vraag 32 Um 34 
informatiebronnen: vraag 35 en 36 (gedeeltelijk) 
keuzebegeleiding: oit mondeling interview met de betreffende schooldecanen 
gezinssituatie: vraag 37 

endogene variabelen ta.v. vakkenpakketkeuze: (model Fishbein en Ajzenl 

[Omdat bet kiezen van een bepaald vak tegelijkertijd inboudt dat een ander vak niet gekozen kan worden. 
zijn er niet aileen vragen over de B-vakken: aile vakken van VWO-3 worden erbij betrokken. 
Natuurkunde. wiskunde en Frans krijgen speciale aandacht twee B-vak:ken en Frans (een A-vak dat meer 
door meisjes gekozen wordt) ter vergelijking. 
De opgenomen beliefs zijn afgeleid van bet model van Eccles. 
Kosten: tijd, moeite. 't aankunnen (mede afbankelijk van de inschatting van eigen capaciteiten) en 
'opportunity' kosten (bet niet kunnen kiezen van een ander vak). 
Baten: intrinsiek nut (interesse, plezier), extrinsiek nut (gericht op de toekomst: werkgelegenbeid, 
inkomen, status) en imago-waarde (bet past bij mij).] 

gedragsintentie: vraag 23 en 24 
beliefs ta.v. N, F en W: vraag 5 Um 7 

, beliefs t.a.v. aile vakken: vraag 1 Urn 4 
evaluaties: vraag 8 
normatieve beliefs t.a.v. N, Fen W: vraag 9 Um 11 
normatieve beliefs ta.v. overige vakken: vraag 12 
motivatie tot conformeren: vraag 13 
attitude (direct) t.a.v. te kiezen vakken: vraag 14 Um 21 
subjectieve norm (direct): vraag 22 
'perceived control': vraag 36 (gedeeltelijk) 

endogene variabelen t.a.v. studiekeuze (10 items) 

a1 plannen aanwezig: vraag 25 
aantrekkelijkbeid: vraag 26 
capaciteiten: vraag 27 
werkgelegenheid: vraag 30 en 31 

endogene variabelen La.v. beroepskeuze (8 items) 

a1 plannen aanwezig: vraag 28 
aantrekkelijkbeid: vraag 29 



Toelicbting bij de oudervragenlijst 

endogene variabelen (model Fishbein en Ajzen): 

1.a. v. vakkenpakketkeuze 

beliefs: vraag 1 tlm 4 
evaluaties: vmag 5 
nonnatieve beliefs: vraag 6 
'schatting invloed van anderen': vraag 7 tlm 10 
'advies' ouders ta.v. eindexamenvakken: vraag II 

t.a. v. studie 

geschiktheid: vraag 12 

t.a. v. beroep 

geschiktheid: vraag 13 

exogene variabelen: 

toekomstverwachtingen voor hun kind t.a.v. week, partner en kinderen: vraag 14 tim 16 
SES technisch of niet-technisch in beroep, annleg en opleidingsrichting: vraag 17 

opleidingsniveau: vraag 18 
betaald werk: vraag 19 

wie beeft de vragenlijst ingevuld: vraag 20 



Bijlage 4 : Gemiddelde scores (op schaal 1-7) en overeenkomsten en verschillen tussen de opvattingen van 
ouders en leerliogen ten aanzien van de verschillende vakkeo, uitgesplitst naar sekse 

MEISJES (0=202) JONGENS (0=196) 

gemid score verscbilscore (%) gemid. score verscbilscore (%) 
leerling - ouders leerling - ouders 

ou leerl <0 0 >0 ou leer! <0 0 >0 

DIT VAK PAST BD MDN KIND I Bil MD 

Nederlands 5.9 5.4 47 44 10 5.4 4.8 51 35 14 
Frans 5.5 5.0 45 45 11 4.8 4.4 46 35 19 
Duits 5.2 4.6 45 38 17 4.6 4.1 48 31 20 
Engels 5.6 5.2 45 37 18 5.4 5.2 35 42 24 
Gescbiedenis 4.9 4.5 44 31 26 5.2 4.8 44 39 17 
Aardrijk:skunde 4.9 4.6 49 28 23 5.3 5.0 44 35 21 
Wiskunde 5.1 4.5 44 41 16 5.5 5.1 40 45 15 
Natuurkunde 4.8 4.2 51 34 16 5.6 5.4 32 43 26 
Scheikunde 4.6 4.3 43 37 20 5.4 5.2 35 45 21 
Biologie 5.3 5.1 33 43 24 5.4 4.9 51 32 17 

DIT V AK IS NUTI1G VOOR DE TOEKOMST VAN MUN KIND I V AN Mil 

Nederlands 6.6 6.0 42 47 11 6.5 5.7 54 36 10 
Frans 5.7 5.1 48 34 18 5.2 4.3 59 26 15 
Duits 5.6 4.9 49 36 15 5.4 4.5 60 25 15 
Engels 6.5 6.2 35 44 21 6.4 6.2 32 46 23 
Gescbiedenis 4.9 3.8 61 22 17 4.9 3.9 57 26 17 
Aardrijk:skunde 5.2 4.4 58 23 19 5.2 4.5 53 29 18 
Wiskuode 6.0 5.9 27 45 28 6.3 6.2 30 43 27 
Natuurkunde 5.4 5.0 39 33 28 6.0 5.8 31 38 31 
Scbeikunde 5.2 4.7 44 25 31 5.7 5.2 43 37 20 
Biologie 5.4 4.9 43 33 24 5.4 4.5 56 32 21 

MIJN KIND IS I IK BEN GOED IN DIT V AK 

Nederlands 5.6 5.2 42 45 13 5.1 4.8 39 44 17 
Frans 5.3 5.0 38 42 20 4.7 4.5 37 43 20 
Duits 5.2 4.9 33 48 19 4.7 4.4 34 41 26 
Engels 5.4 5.1 44 40 17 5.1 5.0 30 50 20 
Gescbiedeois 5.1 4.7 37 44 19 5.1 5.0 40 39 22 
Aardrijk:skuode 5.1 4.9 39 41 20 5.2 5.1 38 40 22 
Wiskuode 5.0 4.4 46 39 16 5.2 4.9 34 48 18 
Natuurkunde 4.7 4.3 45 38 17 5.4 5.3 28 47 26 
Scbeikunde 4.8 4.3 43 42 15 5.3 5.3 28 46 26 
Biologie 5.3 5.3 30 38 32 5.3 5.3 32 36 32 

MUN KIND I IK VIND(T) DIT VAK LEUK 

Nederlands 5.4 5.0 43 40 17 4.9 4.7 36 34 29 
Frans 5.2 5.0 40 36 24 4.6 4.4 35 40 25 
DuW; 4.6 4.4 40 34 26 4.2 3.8 45 33 22 
Engels 5.2 5.1 33 42 25 5.0 4.9 35 37 28 
Geschiedcnis 4.6 4.4 36 35 29 5.0 4.9 37 32 31 
Aardrijk:skunde 4.6 4.6 34 37 30 5.0 4.9 38 36 26 
Wiskunde 4.8 4.7 28 40 32 5.3 5.1 33 37 30 
Natuurkunde 4.6 4.5 34 39 28 5.6 5.5 28 38 34 
Scheikunde 4.7 4.6 33 36 31 5.4 5.3 35 35 31 
Biologie 5.2 5.3 29 36 35 5.1 4.8 40 33 27 
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