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Samenvatting 
 

Dit onderzoek richt zich op de vraag wat leerlingen op de middelbare school motiveert om voor een 

bètastudie te kiezen. Hiervoor zijn verschillende factoren geanalyseerd zoals intrinsieke en extrinsieke 

motivatiebronnen, verwachtingen van leerlingen en de huidige beeldvorming.  

De leerlingen zijn onderverdeeld in vier typen bèta’s zoals voorgesteld door Boots en de Graaf (2010). 

Daarnaast zijn de veranderingen van de hierboven genoemde factoren gedurende de leerjaren in kaart 

gebracht.  

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek waren: dat bèta als moeilijk ervaren wordt, dat meisjes 

een negatiever beeld hebben dan jongens (voornamelijk in de onderbouw), dat kennis van bèta de 

attitude positief kan beïnvloeden en dat leraren in de onderbouw meer kunnen doen om het beeld te 

verbeteren.  

Het advies dat uit dit onderzoek volgt is dat er meer aandacht besteed moet worden aan bèta op school. 

Mocht hier geen tijd voor zijn dan is het belangrijk dat leerlingen in een vroeg stadium in de breedte 

worden geïnformeerd over beroeps- en inhoudelijke mogelijkheden van bètawetenschap. Hierdoor kan 

de instroom van leerlingen in een technisch profiel verhoogd worden waardoor meer leerlingen voor 

een technische studie zullen kiezen.   
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1. Inleiding 
Het aantal havo- en vwo-scholieren, dat de afgelopen jaren een exact vakkenpakket heeft gekozen, 

bedraagt slechts 15%  (Diepstraten, 2010) terwijl er een aankomend tekort is aan bètastudenten (ROA, 

2011). Blijkbaar is er geen natuurlijke marktwerking; slechts een kleine groep kiest voor de bètarichting 

terwijl de vraag groot is.  

Om het probleem van te weinig technici op te lossen zal studeren in de bètarichting aantrekkelijker 

gemaakt moeten worden. Daarnaast moeten leerlingen gemotiveerd worden om voor een technische 

studie te kiezen. Hierbij zal dan wel ingespeeld moeten worden op de belevingswereld van middelbare 

scholieren. Door een beter beeld te creëren van de beweegredenen van leerlingen ontstaat namelijk 

een beter begrip van de complexe processen die een rol spelen bij de keuze voor een studie. Waar 

baseren zij hun mening over de bètarichting op, hoe wordt deze beïnvloed en hoe verandert deze 

gedurende de jaren? Deze vragen vormen de basis van ons onderzoek.  

In dit onderzoek wordt de visie van jongeren op de bètawetenschappen (‘science attitude’) in kaart 

gebracht. Hierbij zijn jongeren van verschillende leeftijd, leerniveau, school, geslacht en interesses 

betrokken. Deze jongeren worden, conform het BètaMentality-model (Boots & De Graaf, 2010), 

ingedeeld bij een bepaald soort bèta. Vervolgens wordt per soort bèta gekeken naar de beeldvorming 

en door welke factoren deze beïnvloed wordt. Tenslotte wordt er bekeken of er door de jaren heen 

veranderingen merkbaar zijn. Dit kan ertoe leiden dat wij als maatschappij beter in staat zijn om 

leerlingen te helpen en hen beter tegemoet kunnen komen tijdens de profiel- en studiekeuze.  

In het volgende hoofdstuk wordt reeds bestaande kennis op het gebied van motivatie en beïnvloeding 

van leerlingen op het gebied van techniek besproken. Wij bouwen hierop voort door deze verschillende 

inzichten te koppelen in één vragenlijst en deze in verschillende leerjaren af te nemen. Hierdoor 

ontstaat een compleet beeld van alle factoren die van invloed kunnen zijn op de keuze voor een 

technische studie. Met behulp van deze kennis worden concrete adviezen geformuleerd over hoe 

universiteiten en middelbare scholen leerlingen kunnen aansporen om voor een technische richting te 

kiezen. Dit onderzoek onderscheidt zich in zijn veelzijdigheid en in het feit dat het de veranderingen van 

beïnvloeding en beeldvorming in de verschillende leerjaren in Nederland in kaart brengt. Daarnaast 

wordt in de discussie besproken voor welke factoren nog verder onderzoek benodigd is en waar onze 

resultaten afwijken van eerder onderzoek.  

Het onderzoek is tevens bedoeld als afstudeerwerk voor de lerarenopleiding aan de Eindhoven School of 

Education. Hierdoor is ook een aspect van persoonlijke ontwikkeling verbonden aan het onderzoek. De 

lering, die wij hieruit willen halen, is het beter inzicht krijgen in sociaal statistisch onderzoek. Hierdoor 

kunnen publicaties beter op waarde geschat worden.  

In het verslag wordt eerst een theoretisch kader behandeld waarin ons onderzoek geplaatst kan 

worden. Hier worden relevante publicaties besproken en wordt de basis gelegd voor het onderzoek. 
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Daarna worden de onderzoeksvragen en de gebruikte methode uiteengezet. Vervolgens worden de 

resultaten gepresenteerd en worden  er conclusies getrokken en, waar toepasselijk, bediscussieerd. 
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2. Theorie 
In dit hoofdstuk wordt bestaande literatuur over de visie van jongeren op bètawetenschap besproken. 

Zijn jongeren gemotiveerd om dit te doen of juist niet? Waar worden deze jongeren door beïnvloed en 

zijn er verschillende typen leerlingen waartussen verschillen bestaan?  

2.1 Sekseverschil 

De verhouding tussen mannen en vrouwen bij bètavakken en bij bètastudies is al een aantal jaren uit 

balans (Meisjes als potentieel voor betatechniek, 2006). Studies in de richtingen natuurkunde en 

scheikunde hebben een ratio van 3,4 : 1 terwijl bij studies als geneeskunde en biologie de verhouding 

meer richting 1 : 1 neigt (Osborne, Simon, & Collins, 2010). 

Deze scheve verhouding is het gevolg en/of de oorzaak van het feit dat bètavakken volgens velen beter 

bij mannen dan bij vrouwen passen (George, 2000). Vooral moeders zouden hun dochters negatief 

beïnvloeden ten aanzien van de bètarichting (Otto, 1991). Op de middelbare school kiezen vooral 

jongens voor een bètarichting (Figuur 1). In het profiel “Natuur en Techniek” deed in 2005 slechts 1,4% 

van de meisjes eindexamen op havo-niveau; op vwo-niveau was dat 3,5% (CBS, 2006). Aangezien het 

kiezen van een bètastudie vaak voorafgegaan wordt aan het doen van een technisch vakkenpakket op 

de middelbare school is het niet verwonderlijk dat de geslachtsverhouding bij de bètastudies ook erg 

scheef ligt. 

Meisjes worden vaak gediscrimineerd op de middelbare school: bij gelijke prestaties wordt er toch 

minder snel het advies gegeven om technische vakken te kiezen. Jongens krijgen vaak een technisch 

profiel als advies bij een gemiddeld rapportcijfer van een 6 voor deze vakken terwijl meisjes minstens 

een 7 moeten staan om hetzelfde advies te krijgen (Kopershoek, 2010). Blijkbaar worden vrouwen niet 

gestimuleerd om de kant van het bètaonderwijs op te gaan. Het feit dat de verhouding ook na de 

middelbare school erg scheef is, heeft een negatief effect op het aantal meisjes dat een technische 

studie wil gaan doen (Cerinsek, Hribar, Glodez, & Dolinsek, 2012). Deze twee factoren verklaren deels 

waarom er een dergelijk scheve geslachtsverhouding is en blijft.  

Bij het maken van een studiekeuze visualiseren leerlingen mogelijke versies van zichzelf in de toekomst. 

Hoe ziet mijn leven, mijn persoonlijkheid eruit als ik een bepaalde studiekeuze maak? Ze wegen dan af 

of dat beeld bij hen past en baseren hun keuze daarop (Leonardi, Syngollitou, & Kiosseoglou, 1998) 

(Lightbody & Durndell, 1996). Omdat er relatief weinig voorbeelden zijn van vrouwen die deze richting 

kiezen zullen huidige leerlingen minder opties voor zichzelf zien (Oyserman, Gant, & Ager, 1995). De 

huidige verhouding nodigt dan niet uit om een ‘jongensstudie’ te gaan doen en scholen sturen niet aan 

op een keuze voor de bètarichting. Meisjes die nog geen duidelijk toekomstbeeld hebben zullen in de 

huidige omstandigheden dus sneller voor een non-bètarichting kiezen.  

In dit onderzoek kijken we of wij het scheeftrekken van de verhouding kunnen koppelen aan een 

bepaalde factor, zoals leeftijd, docent of algemene beeldvorming omtrent de bètavakken. 
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Figuur 1: De verdeling in profielkeuze naar geslacht (Meisjes als potentieel voor betatechniek, 2006). 

 

2.2 Moeilijkheidsgraad 

Bètavakken worden over het algemeen als moeilijk ervaren en staan bekend als vakken waar je veel 

moeite voor moet doen (Diepstraten, 2010) (Cerinsek, Hribar, Glodez, & Dolinsek, 2012). Sommige 

leerlingen denken de bètavakken niet aan te kunnen en kiezen ervoor om een ander vakkenpakket 

samen te stellen. Soms is het vermoeden dat bètavakken te moeilijk zijn correct en gegrond: sommige 

leerlingen hebben niet de aanleg om het eindexamenniveau in deze vakken te behalen. Er zijn echter, 

naast de groep die geen interesse heeft op dit gebied maar wel de vaardigheden, ook leerlingen die 

onterecht geen bètavakken durven te kiezen (Cleaves, 2005). Uit onderzoek is gebleken dat minimaal 

25% van de Nederlandse jongens en 20% van de meisjes, die geen technische richting kiezen, wel de 

vaardigheden hebben om dit te doen (Kopershoek, 2010). Er zijn tal van redenen die ten grondslag 

kunnen liggen aan het kiezen voor een niet-technische richting terwijl een leerling wel de mogelijkheid 

heeft om een technische richting te kiezen. Er zijn natuurlijk leerlingen die geen interesse hebben in de 

bètarichting. Een andere reden is dat niet alle leerlingen zich bewust zijn van hun potentie in de 

bètavakken en dus kiezen voor vakken waar ze, naar hun idee, meer competent in zijn (Denissen, 2007). 

Er zijn leerlingen die hun competentie betreffende bètavakken systematisch onderschatten door hun 

succes toe te kennen aan geluk en hun falen aan een gebrek aan vaardigheden (Stokking, 2000). 

De stempel ‘moeilijk’, die vaak gedrukt wordt op bètavakken, is dus deels onterecht; de groep leerlingen 

die geen bètarichting kiest maar dit wel zou kunnen is aanzienlijk. In dit onderzoek wordt gekeken naar 

hoe moeilijk leerlingen de bètarichting ervaren en wordt dit vergeleken met welk type bèta ze zijn (zie  

paragraaf 2.6). 
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2.3 Invloed van de omgeving 

Leerlingen, die een studie- of profielkeuze moeten maken, vormen hun mening onder andere aan de 

hand van de personen in hun omgeving (Shrigley, Koballa, & Simpson, 1988). De school, vrienden, 

ouders en kennissen spelen een grote rol bij de keuze om wel of juist niet de bètakant op te gaan 

(Langen & Vierke, 2009). De school zou hierin de meest objectieve partij moeten zijn. Echter, dat de 

school niet altijd even objectief is, is al vermeld in de bovenstaande paragraaf over sekseverschil. Er 

wordt niet altijd een eerlijke inschatting gemaakt op basis van resultaten. 

Het advies van een docent, ouder, kennis of vriend is veelal gekleurd door de eigen persoonlijke 

opvattingen betreffende bètavakken. Uit ervaringen uit de profielwinkel van de TU/e blijkt dat de 

leerling ogenschijnlijk volledig vrijgelaten is in zijn/haar keuze maar dat de invloed van (achtergehouden) 

meningen groter is dan gedacht.  

Ouders hebben een bepaald beeld van hun kind en hebben vaak ook bepaalde ambities voor het kind. 

Deze ambities worden vertaald in een houding ten opzichte van vakken van leerlingen op school 

(Keeves, 1975). De inschatting van de mogelijkheden en wensen van het kind gebeurt in een periode dat 

het kind zich volop aan het ontwikkelen en ontplooien is en ouders schatten hun kind vaak beter in dan 

klassenmentoren (Langen & Vierke, 2009). Dat ouders een hele grote rol spelen in de profielkeuze blijkt 

uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht (Haringa, Hollman, & Rijnders, 2011). Uit dit onderzoek 

blijkt ook dat ouders de keuze van hun kind vaak sturen:  

"Ze zeiden dat ik moest doen wat me zelf het leukst lijkt en niet iets kiezen omdat het hun leuk lijkt. Maar 
ze waren wel blij dat ik EM koos want zij hebben ook niet zoveel met natuurkunde en zo." (Haringa, 
Hollman, & Rijnders, 2011) 
 
"Mijn ouders zeiden dat ik het me niet moeilijker moest maken dan het is en het is inderdaad zo dat je 
daarna (N&T) nog alle kanten op kunt gaan maar ik heb gewoon geen interesse in technische dingen of 
in geneeskunde. Dat trok me gewoon niet aan." (Haringa, Hollman, & Rijnders, 2011) 
 
Verder kunnen ouders ook indirect invloed uitoefenen op de eventuele latere studiekeuze. Dit kunnen 

ze bijvoorbeeld doen door hun kinderen te stimuleren om met extra activiteiten zoals een wiskundeklas 

mee te doen (George & Kaplan, 1995). Daarnaast blijkt dat leerlingen die uit gezinnen komen waar een 

positieve houding ten opzichte van bèta heerst, deze leerlingen ook vaak een positieve houding ten 

opzichte van bèta hebben (Talton & Simpson, 1986). 

De rol van vrienden en kennissen is minder groot dan die van ouders maar nog steeds vormen de 

discussies en meningen die in deze kring gevoerd worden een basis voor de beeldvorming van de 

vakken, studies en carrièremogelijkheden van verschillende richtingen (Kopershoek, 2010). 

Het beeld dat bestaat over bètavakken is bij veel mensen niet in overeenstemming met de 

werkelijkheid. De carrièremogelijkheden zijn vaak niet helemaal duidelijk en stereotypen van TV, 

internet of de indirecte omgeving domineren (Kopershoek, 2010).  
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2.4 Bèta is voor nerds 

Eén van de dominerende stereotypen in de bètarichting is de zogenaamde ‘nerd’. Ontkrachtende 

voorbeelden van dit stereotype hebben vaak niet de werking om dit beeld te ontkrachten terwijl 

bevestigende stereotypes dit beeld juist erg bevestigen. De vraag is in hoeverre dit beeld klopt; is bèta 

echt voor nerds? 

De Rijksuniversiteit Groningen heeft hier onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek is de groep 

mannelijke middelbare scholieren die een bètarichting hebben gekozen (bètascholieren) vergeleken met 

de groepen jongens die een andere richting hebben gekozen (gezondheid, economie of cultuur) 

(Kopershoek, 2010). Bètascholieren scoren inderdaad lager op de persoonlijkheidsfactor ‘extravert’. 

Daarmee is deze groep dus in essentie anders qua persoonlijkheid dan de groep die geen technisch 

profiel heeft gekozen. Verder hebben bètascholieren minder vrouwelijke vrienden; dit kan wellicht 

gedeeltelijk toegeschreven worden aan de hoge verhouding tussen mannen en vrouwen in de 

bètarichtingen maar wellicht ook aan de verschillen in persoonlijkheid. 

Het idee dat ‘nerds’ meer computeren en tv kijken werd niet bevestigd; het aantal uren dat hieraan 

besteed wordt is hetzelfde voor zowel bèta- als non-bètaleerlingen. De tijd die per week besteed werd 

aan sport, relaties en sociale contacten verschilde wel significant; het verschil is echter gering. 

Bètascholieren besteden aan sport, relaties en sociale contacten resp. 4,6 uur, 1,6 uur en 7,7 uur per 

week. Bij non-bètascholieren is dit resp. 5,4 uur, 3,2 uur en 8,5 uur. Bètascholieren besteden dus 

gemiddeld minder tijd aan deze zaken dan de non-bètascholieren (Kopershoek, 2010).  

De verschillen tussen bètascholieren en non-bètascholieren zijn klein maar significant. De 

persoonlijkheidsfactor ‘extravert’ blijkt, net als het aantal vrouwelijke vrienden, significant te correleren 

met de keuze voor een bètarichting. Het stereotype ‘nerd’ kan hiermee samenhangen. Een paar 

extreme gevallen is voldoende om het stereotype te creëren of te versterken en aangezien er gemiddeld 

daadwerkelijk een verschil is op de vlakken die bij ‘nerds’ horen, zal dit stereotype niet snel ontkracht 

worden. 
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2.5 Motivatie om een bètarichting te kiezen 

Het is lastig om eenduidig de profiel- en studiekeuze van leerlingen toe te schrijven aan bepaalde 

factoren of karaktereigenschappen. Eén van de verdelingen, die gemaakt kan worden, is de opsplitsing 

in extrinsieke en intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt voort uit persoonlijke drijfveren 

zonder externe oorzaak. Voorbeelden zijn leerlingen die een bètarichting kiezen omdat ze wiskunde al 

van kinds af aan heel leuk vinden of omdat ze voldoening beleven bij het oplossen van een natuurkundig 

vraagstuk. Extrinsieke motivatie komt deels voort uit de interactie met de externe wereld. Leerlingen, 

die extrinsiek gemotiveerd zijn, kiezen bijvoorbeeld een bètarichting omdat ze graag veel geld willen 

gaan verdienen of omdat ze dan aanzien krijgen (James, 2007). 

Zoals eerder besproken wegen leerlingen hun keuze voor bèta af aan de hand van hun eigen 

verwachtingen en het beeld van zichzelf in de toekomst. Dit beeld wordt nog eens bevestigd door 

onderzoek van Taconis & Kessels (2009) waaruit blijkt dat leerlingen geen bètaprofiel kiezen doordat 

hun visie op het eigen imago niet aansluit op het heersende imago van bètawetenschap (Taconis & 

Kessels, 2009). Een andere oorzaak die leerlingen verhinderd voor bèta te kiezen is de kloof tussen hun 

interesse en wat in de lessen wordt behandeld (Haringa, Hollman, & Rijnders, 2011).  

Leerlingen die een duidelijke carrière voor ogen hebben in de bètarichting kiezen wel voor de 

bètarichting (Cleaves, 2005). Er zijn echter ook leerlingen die door te weinig kennis van mogelijke 

beroepen na een bètastudie een bètastudie afwijzen. Zij denken dat ze het door hun beoogde beroep 

niet kunnen uitoefenen als ze een bètastudie volgen terwijl dit wel het geval is (Haringa, Hollman, & 

Rijnders, 2011).  

Bij jongens lijkt vooral de carrière van invloed terwijl voor meisjes factoren zoals bijdragen aan 

duurzaamheid en milieu en het helpen van andere mensen van belang zijn (Cerinsek, Hribar, Glodez, & 

Dolinsek, 2012).  De media lijkt geen belangrijke invloed uit te oefenen behalve als het gaat om 

technische programma’s zoals op Discovery Channel (Cerinsek, Hribar, Glodez, & Dolinsek, 2012).  

Daarnaast is er een positieve correlatie tussen de kennis die een leerling heeft op het gebied van 

bètawetenschap en zijn mening daarover (Allum, Sturgis, Tabourazi, & Brunton-Smith, 2008). Dat wil 

echter niet zeggen dat in landen waar het verplicht is om langer bètavakken te volgen  op school de 

instroom in de technische richting niet terugloopt; een negatieve ervaring op school kan beslissend zijn 

(Lyons, 2006). Zo zijn er leerlingen die goede cijfers halen voor de bètavakken en ook het nut en belang 

voor de samenleving zien maar toch afhaken omdat ze de vakken op school saai en moeilijk vinden 

(Bordt, Broucker, Read, Harris, & Zhang, 2001). Leerlingen vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat ze 

groepswerk doen en dat de lessen “context based” zijn (Schroeder, Scott, Tolson, Huang, & Lee, 2007).  

Aangezien het meten van extrinsieke motivatie over het algemeen makkelijk is focussen veel studies zich 

hierop. De vraag, die altijd gesteld dient te worden, is dan: ‘Wat is oorzaak en wat is gevolg?’. Zo is er 

een significant verband tussen profielkeuze en de profielkeuze van vrienden (Langen & Vierke, 2009) 
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maar kiezen jongeren hun vrienden omdat ze hetzelfde interessegebied hebben of kiezen ze hun 

richting/interesses mede door invloed van vrienden? 

In dit onderzoek hebben we een enquête afgenomen die zowel inspeelt op intrinsieke als extrinsieke 

motivatie en die meet in hoeverre de intrinsieke motivaties van leerlingen een rol spelen in de keuze 

voor een bètarichting of een andere richting.  

2.6 Vier typen bèta’s 

Als we kijken naar de profielkeuze van middelbare scholieren kunnen we deze groep verdelen in 

verschillende subgroepen. Deze subgroepen zijn gebaseerd op verschillen in intrinsieke motivatie, 

extrinsieke motivatie (bijvoorbeeld toekomstbeeld), carrièregerichtheid, zelfbeeld en vooroordelen. 

Vanaf 2007 is er in opdracht van Platform Bèta Techniek een model ontwikkeld dat precies dit doet: het 

BètaMentality-model (Boots & de Graaf, 2010). In dit model worden scholieren ingedeeld in vier 

groepen met als doel beter in kaart te brengen wat jongeren motiveert en het gemakkelijker te maken 

daarop in te spelen. In Figuur 2 zijn deze vier groepen te zien: concrete bèta’s, carrièrebèta’s, 

mensgerichte generalisten en non-bèta’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 2: De verdeling van leerlingen in verschillende groepen volgens het BètaMentality-model (Boots & de Graaf, 2010). 
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Concrete bèta’s zijn scholieren die techniek leuk vinden en er het liefst veel en vaak mee bezig zijn. Ze 

zijn nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar steekt. Deze interesse kan zich uitbreiden naar 

maatschappelijke problemen, zeker in combinatie met een technische benadering. Deze groep wordt 

het meest gevonden in het meest technische profiel en vindt de bètavakken die daar gegeven worden 

leuk en interessant. Bij deze groep wegen intrinsieke motivaties het zwaarst bij de keuze voor een 

bètarichting (Boots & de Graaf, 2010).  

Carrièrebèta’s zijn minder geneigd zelf technisch werk te doen met hun handen dan concrete bèta’s. Ze 

vinden techniek en de bètawetenschappen wel interessant en nuttig maar de theoretische kant trekt 

hen meer dan de technische kant. Extrinsieke motivaties wegen zwaarder dan de intrinsieke. Ze zijn 

veelal gericht op carrière en het krijgen van status door middel van of in de bètawereld (Boots & de 

Graaf, 2010). 

Mensgerichte generalisten zijn geïnteresseerd in leren en ontwikkelen zich graag. De interesse voor 

techniek en de bètawetenschappen ontbreekt echter. Ze vinden de vakken op school wel nuttig maar 

hebben geen concreet beeld van de technologische kant van de wereld en zien zichzelf dan ook niet als 

integraal onderdeel in dat gedeelte van de maatschappij. Ze hebben geen negatief beeld van techniek 

maar hebben evenmin veel vertrouwen in de voordelen die technologische vooruitgang met zich 

meebrengt (Boots & de Graaf, 2010). 

Non-bèta’s zijn het minst geïnteresseerd in techniek of bètawetenschappen. Het beeld dat deze groep 

heeft van mensen, die dat wel zijn, bestaat veelal uit stereotypes: nerds, eenzame laboranten en stoffige 

professoren. Ze zien zichzelf dan ook totaal niet in die richting gaan. De exacte vakken worden door deze 

groep vaak als saai, moeilijk of overbodig ervaren. Deze groep wil graag iets voor de maatschappij 

betekenen maar ziet niet welke rollen techniek en bètawetenschappen daarbij kunnen spelen (Boots & 

de Graaf, 2010). 

In dit onderzoek hebben we deze verdeling in vier groepen aangehouden als leidraad en gekeken of de 

verzamelde data deze verdeling ondersteunt. 
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3. Onderzoeksvraag 
Naar aanleiding van het tekort aan leerlingen dat voor een bètastudie kiest en de aanname dat dit met 

motivatie te maken heeft, is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

Hoe verandert de motivatie voor de bètarichting gedurende de middelbare schoolcarrière van 

een leerling?  

In dit onderzoek moet duidelijk worden waar leerlingen hun intrinsieke motivatie vandaan halen en 

waar ze zich door laten sturen en beïnvloeden. Daarnaast is het aspect van tijd meegenomen; hierdoor 

kan een mogelijk verband tussen geleerde vakkennis en motivatie blootgelegd worden. Om een 

eenduidig antwoord te formuleren zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

 Hoe zijn de leerlingen verdeeld over de vier typen zoals voorgesteld in het BètaMentality-model 

(Boots & de Graaf, 2010)? 

 Hoe verandert de beeldvorming van leerlingen gedurende de jaren? 

 Hoe verschilt de beeldvorming tussen verschillende typen bèta’s? 

 Hoe verandert de beïnvloeding van leerlingen gedurende de jaren? 

 Worden leerlingen van verschillende typen bèta’s anders beïnvloed? 

 Zijn er significante verschillen tussen jongens en meisjes? 
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4.  Methode 
In dit hoofdstuk wordt de basis van de onderzoeksmethoden toegelicht. Er wordt beschreven welke 

procedures zijn gehanteerd en onder welke groep de enquêtes zijn afgenomen. Daarnaast worden de 

gebruikte instrumenten en analyses beschreven.  

4.1 Procedure 

Om een duidelijk beeld te kunnen vormen van de motivatie voor bètavakken is besloten een enquête 

samen te stellen. De enquête is voorzien van een korte, begeleidende tekst die door de docent is 

overgebracht voordat de leerlingen aan de enquête begonnen. Leerlingen hebben de enquête 

individueel, zonder overleg en in een stille omgeving ingevuld. De enquête is afgenomen in verschillende 

klassen van verschillende scholen onder begeleiding van een docent. Op deze manier konden 

misverstanden ondervangen worden door het ter plekke beantwoorden van vragen. Ook konden de 

vragenlijsten meteen worden ingenomen zodat de antwoorden van de leerlingen veilig opgeborgen 

konden worden. Daarnaast heeft een aantal collega-docenten in hun klassen ook enquêtes afgenomen. 

Zij hebben eerst een korte uitleg van ons gehad over de informatie die bij de enquêtes verstrekt dient te 

worden. Om de integriteit te waarborgen, zijn de ingevulde vragenlijsten vervolgens direct na de les 

door één van ons opgehaald. Om organisatorische redenen is het handig om de enquête op papier af te 

nemen. Dit is minder werk dan voor verschillende klassen een computerlokaal te reserveren. Ook is het 

voor collega-docenten gemakkelijker om de enquête tijdens een van hun lessen af te nemen. De 

enquêtes zijn in SPSS verwerkt en geanalyseerd. De resultaten en conclusies van de analyses worden in 

dit verslag gepresenteerd.  

4.2 Sample/respondenten 

De doelgroep van het onderzoek bestaat uit middelbare scholieren uit het eerste tot en met het vijfde 

jaar. Tussen deze leerlingen is onderscheid gemaakt op het gebied van leeftijd, geslacht en niveau. Aan 

het onderzoek hebben in totaal 234 leerlingen meegewerkt van drie verschillende scholen. In Tabel 1 is 

een overzicht van de verschillende respondenten te zien.  

Tabel 1. Overzicht respondenten.  

Leerjaar Totaal Man Vrouw VMBO Havo Atheneum Gymnasium Technasium 

1 24 12 12 0 0 2 22 0 

2 56 30 24 0 17 13 26 0 

3 25 17 8 14 0 10 1 0 

4 81 42 39 0 24 47 8 2 

5 48 32 14 0 0 29 18 1 

 

In het onderzoek is geen sprake geweest van non-response. De oorzaak hiervan zit in het feit dat de 

enquête is afgenomen op scholen waar wij zelf werkzaam waren. Hierdoor bestonden korte lijnen met 

de docenten op de school. Bovendien hebben wij zelf in onze eigen klassen enquêtes afgenomen. 
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Leerlingen werkten hier - zoals verwacht - aan mee; zij vonden dit een aangename afwisseling met de 

reguliere lesstof.  

De selectie van scholen heeft plaatsgevonden op basis van praktische argumenten. Wij waren zelf 

werkzaam op deze scholen en dus was de kans op non-response minimaal. Daarnaast zijn er pogingen 

ondernomen om in contact te komen met andere scholen maar daar kregen we te horen dat ze 

vanwege het grote aantal aanvragen niet meewerkten aan dit soort verzoeken. Ook van collega-

studenten begrepen we dat het lastig was bij andere scholen binnen te komen.  

De scholen waar wij werkzaam waren en de enquêtes hebben afgenomen bestaan uit twee VMBO/ 

havo/vwo-scholen en één havo/vwo-school. Twee van de scholen zijn gelokaliseerd in Eindhoven en de 

derde school staat in Heerlen.  De populatie op de scholen bestond voor namelijk uit autochtone, stadse 

leerlingen.  

De leerlingen die hebben meegewerkt zijn willekeurig geselecteerd door de enquêtes in verschillende 

klassen bij verschillende docenten af te nemen. Hierdoor is getracht een complete verzameling van alle 

leerjaren, niveaus en profielen te krijgen. Zoals te zien in Tabel 1 is dit niet voor elk niveau gelukt. Zoals 

besproken zal worden in de discussie is over de verschillende profielen geen uitsluitsel te geven.  

4.3 Instrumenten 

4.3.1 Motivatie 

Er is gekozen voor een enquête als meetinstrument. Met een enquête was een grote groep leerlingen 

makkelijk te bereiken in de relatief korte tijd die voor ons onderzoek beschikbaar was. Bovendien is een 

enquête geschikt om verbanden te leggen tussen verschillende kenmerken, zoals het verband tussen 

motivatie voor de bètarichting en het geslacht van de leerling. Een longitudinaal onderzoek waarbij 

dezelfde groep leerlingen gedurende hun school carrière verschillende keren ondervraagd zou worden 

was niet mogelijk binnen het beperkte tijdsbestek. Daarom is gekozen om dezelfde enquête in 

verschillende leerjaren af te nemen. Verwacht wordt dat de procentuele veranderingen die gemeten 

worden niet zullen verschillen van een eventueel longitudinaal onderzoek omdat verwacht wordt dat de 

verschillende leerjaren geen significant andere samenstelling hebben. 

4.3.2 Ontwerp 

De enquête begint met een stukje uitleg over het doel van het onderzoek. De leerlingen worden erop 

gewezen dat de vragenlijst anoniem is en dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Op deze manier 

worden de leerlingen gerustgesteld omdat ze weten dat zij niet persoonlijk worden beoordeeld.  

Vervolgens moeten de leerlingen hun schooljaar, niveau, geslacht en leeftijd invullen. Dan volgen er 52 

stellingen. Bij elke stelling kan gekozen worden uit vier keuzemogelijkheden: mee oneens (1), beetje 

mee oneens (2), beetje mee eens (3) en mee eens (4). De enquête is zó opgesteld dat de stellingen 

onder te verdelen zijn in de categorieën ‘Soort bèta’, ‘Invloeden’, ‘Motivatie’ en ‘Beeldvorming’. De 

stellingen die bij deze categorieën horen zijn willekeurig over de vragenlijst verdeeld. De vier 
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categorieën vormen de hoofdbegrippen die met elkaar vergeleken worden in het onderzoek. Elk begrip 

is gekoppeld aan een onderzoeksvraag:  

 Soort bèta: wat voor soort bèta is de leerling? Motivatie voor de bètarichting is in te delen in 
vier categorieën (Boots & de Graaf, 2010): concreet, carrièregericht, mensgericht of non-
bèta. De stellingen in de enquête maken het mogelijk om iedere leerling bij één van deze 
categorieën in te delen. Een deel van deze stellingen begint met “Als ik voor een bètastudie 
kies dan doe ik dat omdat…”. De stellingen zijn op deze wijze opgesteld zodat het er niet toe 
doet of een leerling daadwerkelijk de keuze zal gaan maken voor een bètastudie.  

Voorbeeld: “Als ik voor een bètastudie kies dan doe ik dat omdat ik dan carrière kan 
maken.”  

 Invloeden: waar wordt de studiekeuze van de leerling door beïnvloed? Voor het 
beantwoorden van deze vraag zijn stellingen ontwikkeld omtrent één van de volgende 
invloeden: geld, media, vrienden, ouders en  leraren.  

Voorbeeld: “Ik vind de mening van mijn vrienden over bètavakken belangrijk.” 

 Motivatie: is de leerling gemotiveerd voor bètavakken? Het doel van deze stellingen is o.a. 
om erachter te komen of de leerlingen intrinsieke motivatie voor de bètarichting hebben en 
waar zij hun motivatie vandaan halen.  

Voorbeeld: “Ik wil mijn best doen voor bètavakken.” 

 Beeld: welk beeld heeft de leerling van de bètawereld? Het beeld dat een leerling heeft van 
de bètawereld kan van grote invloed zijn op de uiteindelijke studiekeuze die gemaakt wordt.  
Een deel van de stellingen richt zich daarom op de beeldvorming van de leerlingen.  

Voorbeeld: “Bèta is voor jongens.” 

 

De verdeling van de stellingen uit de enquête over de bovenstaande begrippen is te vinden in Tabel 2. 

De complete enquête is te vinden in Bijlage 1. De enquête is - voordat deze is afgenomen - eerst 

gecontroleerd door P. den Brok. Daarna is de enquête getest om te zien of leerlingen onduidelijkheden 

tegen zouden komen. Hiervoor zijn in totaal 7 leerlingen gevraagd uit een tweede en een vierde klas. Uit 

deze test kwamen geen onduidelijkheden naar voren en daarna is besloten om de enquête af te nemen. 

  



18 
 

 

Tabel 2. Verdeling stellingen per begrip. 

Begrippen Stellingen 

Soort bèta 
Concreet 
Carrière 
Mens gericht 
Non-bèta 

 
2, 9, 10, 41, 42, 46 
40, 44, 45, 47, 48, 49, 51 
43, 50, 52 
34*, 35, 36* 

Invloeden 
Geld 
Media 
Vrienden 
Ouders 
Leraar 

 
6, 47 
1, 5, 30 
7, 12 
18, 27, 39 
3, 13, 20, 22, 33 

Motivatie 
Intrinsiek 
Overige factoren 

 
19, 26*, 28*, 29, 31, 34*, 35 
15, 23, 25, 37 

Beeldvorming 4, 8, 11, 14, 16, 17, 24, 32, 38 
*deze stellingen zijn omgepoold  

 

4.4 Analyse 

Om de gewenste informatie uit de enquêtes te halen is een aantal analyses toegepast. De functies van 

deze analyses en hoe deze zijn uitgevoerd wordt hieronder besproken.  

4.4.1 Validiteitanalyse 

Om te controleren of de enquêtes serieus zijn ingevuld, is een validiteitanalyse gedaan. Het kan 

voorgekomen zijn dat er leerlingen waren die te weinig tijd hadden en vervolgens willekeurige 

antwoorden ingevuld hebben bij de overige stellingen. Hier is rekening mee gehouden door in SPSS een 

test te doen die onderzoekt of een enquête serieus is ingevuld. Deze test is door ons ontwikkeld en 

wordt hier beschreven. 

De leerlingen konden bij elke stelling kiezen uit vier keuzemogelijkheden: mee oneens (1), beetje mee 

oneens (2), beetje mee eens (3) en mee eens (4). Er zijn twee paren stellingen geselecteerd die met 

elkaar in tegenspraak zijn, bijvoorbeeld “Ik vind bètavakken leuk” en “Bètavakken zijn saai.” Twee enen 

of twee vieren impliceren dat de enquête willekeurig ingevuld is (het is immers onmogelijk om het met 

beide stellingen eens of oneens te zijn).  Aan deze combinaties is een geldigheidsscore G = 0 toegekend. 

Er kunnen fouten gemaakt zijn tijdens het invoeren van de data in SPSS. Ook kunnen er 

nuanceverschillen opgetreden zijn tijdens het interpreteren van de stellingen door de leerling. Daarom 

zijn de gevallen met een score van 2 en/of een 3 voorzichtiger behandeld. Aan combinaties die in 

principe ongeldig zijn (doordat beide antwoorden in het eens/oneens-gedeelte vallen) maar geldig 

gemaakt kunnen worden door het veranderen van een 2 in een 3 (of vice versa) is een score toegekend 

van G = 0,5 (een 2 en een 3 is bijvoorbeeld een normale respons maar kan door een typefout in twee 
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tweeën veranderen). De toegekende geldigheidsscores zijn voor elke combinatie terug te vinden in 

Tabel 3. 

Er is gekozen om de gevallen te verwerpen waarvoor de som van de geldigheidsscores G1 + G2 < 1,5 is. 

Dit houdt in dat de gevallen waarbij: 

 minimaal één van de paren een ongeldige uitkomst (G = 0) geeft, verwijderd zijn; 

 beide paren een twijfelachtige uitkomst (G = 0,5) geven, verwijderd zijn. De kans op twee 

invoerfouten bij dezelfde leerling is immers erg klein; 

 één van de paren een twijfelachtige uitkomst (G = 0,5) geeft, terwijl het ander paar plausibel is, 

behouden zijn. Deze gevallen zijn toegeschreven aan een typefout of nuanceverschil. 

Deze test heeft geleid tot het verwijderen van 21 van de 234 enquêtes uit de data. Er zijn dus 213 

enquêtes geanalyseerd.  

 

Tabel 3. Overzicht van de geldigheidsscore G voor stellingenparen A en B. 

Geldigheidsscore G  

 Stelling A 
1 (oneens) 

Stelling A  
2 (beetje oneens) 

Stelling A  
3 (beetje eens) 

Stelling A  
4 (eens) 

Stelling B 
1 (oneens) 

0 0,5 1 1 

Stelling B  
2 (beetje oneens) 

0,5 0,5 1 1 

Stelling B  
3 (beetje eens) 

1 1 0,5 0,5 

Stelling B  
4 (eens) 

1 1 0,5 0 

 

4.4.2 Factoranalyse 

Om datareductie te bewerkstelligen is een factoranalyse gedaan omdat aangenomen wordt dat onze 

data een bivariate normale verdeling heeft. Hierbij is gekozen om een oblique rotatie toe te passen 

omdat verwacht wordt dat er correlatie kan bestaan tussen de verwachte factoren (concrete-, carrière-, 

mensgerichte- en non-bèta).  

4.4.3 Cronbachs Alfa 

De Cronbachs   (alfa) wordt gebruikt om te bepalen welke stellingen samengevoegd kunnen worden. In 

het algemeen wordt hiervoor als norm 0,7 genomen. Daarom is ook in dit onderzoek een groep 

stellingen alleen samengevoegd wanneer de Cronbachs alfa groter was dan 0,7.  
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4.4.4 T-toets 

In dit onderzoek is de t-toets gebruikt om te controleren of er significante verschillen waren tussen twee 

variabelen. Hiervoor is een overschrijdingskans van 5% gehanteerd.  

4.4.5 Univariate analyse 

De univariate analyse wordt gebruikt om te bepalen of er een significante correlatie bestaat tussen twee 

variabelen. Met behulp van een post-hoc analyse kunnen onderliggende klassen binnen een variabele 

geanalyseerd worden. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat de interesse in bètaonderwijs onder 

leerlingen vier jaar lang gelijk blijft en pas significant verandert bij de overgang van de vierde naar de 

vijfde klas. In dit onderzoek zullen verschillende combinaties van klassen onderzocht worden. Hiervoor is 

Scheffé's methode het meest geschikt. Na het uitvoeren van de post-hoc analyse geeft SPSS automatisch 

een advies voor een alternatieve indeling. In het voorbeeld hierboven zou de eerste subset bestaan uit 

leerjaar 1 t/m 4 en de tweede subset uit leerjaar 5 en 6. 
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5. Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt de analyse van de enquête gepresenteerd. Eerst wordt besproken welke 

stellingen zijn gebruikt om de verschillende soorten bèta te karakteriseren en welke stellingen samen 

gevoegd konden worden tot een nieuwe factor. Daarna worden de analyses van de stellingen over 

beeldvorming en beïnvloeding besproken in resp. sectie 5.2 en 5.3. 

5.1 Verschillende typen bèta’s 

Om te bepalen welke stellingen samen factoren vormen, die het type bèta representeren, is een 

factoranalyse gedaan. Hiertoe zijn de stellingen zoals beschreven in paragraaf 4.3.2 Ontwerp 

geanalyseerd. In Tabel 4a is de pattern matrix van de factoranalyse met extractie op basis van 

eigenwaarde te zien. Hierbij is gekozen om factoren met een eigenwaarde hoger dan 1 mee te tellen. 

Daarnaast zijn alle coëfficiënten lager dan 0,4 weggelaten omdat deze scores laag zijn. Hierdoor is de 

tabel inzichtelijker.  

Er worden vier factoren onttrokken die als volgt ingedeeld kunnen worden: 1. concreet/non-bèta, 2. 

carrièrebèta, 3. mensgerichte bèta, 4. carrièrebèta. Hieruit blijkt dat er een correlatie is in hoe leerlingen 

antwoorden op stellingen die voor ‘concreet’ en ‘non-bèta’ opgesteld zijn. Wat verder opvalt in de tabel 

is dat stelling 42 volgens de analyse beter bij mensgerichte dan bij concrete bèta’s past.  

Een andere opmerkelijke waarneming is dat de stellingen die opgesteld waren voor carrière worden 

verdeeld over twee factoren. Dit betekent dus dat de eigenwaarden van deze factoren hoog genoeg zijn 

en dat door deze los te beschouwen extra informatie beschikbaar blijft. Het verlies aan informatie als 

over wordt gegaan naar drie variabelen is 6%. Dit is een acceptabel verlies in informatie als met drie 

variabelen de carrièrestellingen onder één factor vallen omdat wij de indeling willen maken in 

‘concreet’, ‘carrière’, ‘mens’ en ‘non-bèta’. Hoe de leerlingen precies beïnvloed worden om voor 

‘carrière’ te kiezen, is minder relevant hiervoor. Daarnaast is bij opnieuw bekijken van de vragen ook 

geen reden gevonden waarom deze twee groepen gescheiden moeten zijn. Daarom is nog een 

factoranalyse gedaan waarbij drie factoren onttrokken werden. De pattern matrix van deze resultaten is 

te zien in Tabel 4b.  

Uit deze Tabel 4b blijkt dat alle stellingen, behalve 42, voor ‘concreet’ en ‘non’ binnen één factor passen. 

Deze zijn blauw weergegeven. Daarnaast ontstaat een factor waarin alleen carrièrestellingen vallen en 

een factor met alle stellingen voor ‘mensgericht’ plus stellingen voor ‘concreet’ en ‘carrière’. Stellingen 

die duidelijk onder ‘carrière’ vallen, zijn oranje weergegeven en stellingen die duidelijk onder 

‘mensgericht’ vallen, zijn groen weergegeven. Verder is na evaluatie van stelling 42 (Als ik voor een 

bètastudie kies dan doe ik dat omdat ik hiermee een bijdrage kan leveren aan de vooruitgang van 

wetenschap) besloten dat deze beter bij ‘mensgericht’ past dan bij ’concreet ’; deze is geel 

weergegeven. De rode stellingen zorgen voor verwarring. Volgens de analyse passen ze beter onder 

categorieën waar deze niet voor bedoeld zijn. Ook na evaluatie van de stellingen is er geen reden deze 

te wijzigen. Bovendien laden deze stellingen laag op de factoren. Dit betekent dat hun invloed minder 
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relevant is. Nadat de stellingen opnieuw bekeken zijn, is besloten deze stellingen één voor één weg te 

laten en opnieuw de analyse te doen. Hieruit werd de verdeling niet beter maar nadat al deze drie 

stellingen waren weggelaten laadden alle overgebleven stellingen vooral op één factor.  

Tabel 4. a. Pattern Matrix voor factoranalyse met factoren met eigenwaarde >1. 4b. factor analyse met 3 componenten.  

Pattern Matrix
a
  Pattern Matrix

a
 

  

Component  

  

Component 

1 2 3 4  1 2 3 

Stelling 2 (concreet) 0,856        Stelling 36* (non) 0,86     

Stelling 10 (concreet) 0,847        Stelling 46 (concreet) 0,82     

Stelling 46 (concreet) 0,771        Stelling 10 (concreet) 0,785     

Stelling 9 (concreet) 0,742        Stelling 34* (non) 0,759     

Stelling 36* (non) 0,719        Stelling 2 (concreet) 0,703     

Stelling 41 (concreet) 0,566        Stelling 41 (concreet) 0,663     

Stelling 34* (non) 0,531     -0,421  Stelling 9 (concreet) 0,608     

Stelling 35 (non)          Stelling 35 (non) 0,603     

Stelling 48 (carrière)   0,779      Stelling 45 (carrière) 0,468     

Stelling 49 (carrière)   0,726      Stelling 47 (carrière)   0,847   

Stelling 40 (carrière)   0,55      Stelling 44 (carrière)   0,789   

Stelling 43 (mens)     0,821    Stelling 51 (carrière)   0,776   

Stelling 52 (mens)     0,801    Stelling 48 (carrière)   0,588   

Stelling 50 (mens)     0,751    Stelling 49 (carrière)   0,475 0,409 

Stelling 42 (concreet)     0,626    Stelling 52 (mens)     0,824 

Stelling 44 (carrière)       -0,761  Stelling 43 (mens)     0,742 

Stelling 51 (carrière)       -0,751  Stelling 42 (concreet)     0,646 

Stelling 47 (carrière)   0,538   -0,619  Stelling 50 (mens)     0,503 

Stelling 45 (carrière)       -0,52  Stelling 40 (carrière)     0,474 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 29 iterations. 

      Extraction Method: Principal Component Analysis. 
      Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
      a. Rotation converged in 10 iterations. 

Om een beter onderscheid te kunnen maken tussen ’non-bèta’ en ’concreet ’ zijn de stellingen in de 

enquête nogmaals bekeken. Hierna zijn de stellingen 19, 26, 28 en 29 toegevoegd aan de factoranalyse. 

Deze stellingen blijken echter allemaal ook met ’concreet ’ te correleren. Na deze analyse is besloten om 

de soorten bèta’s op basis van de stellingen in te delen zoals weergegeven in Tabel 5.  

Op de overige stellingen is factoranalyse gedaan om te kijken welke factoren daaruit gehaald konden 

worden. Daaruit bleek dat een aantal stellingen samen tot twee factoren kon worden teruggebracht 

waaruit zou blijken of een leerling bèta moeilijk vindt en of een leerling beïnvloedbaar is. In Tabel 5 zijn 

de stellingen met bijbehorende factor te zien.  

In Tabel 5 zijn de Cronbach alfa’s voor de verschillende soorten bèta’s af te lezen. Omdat alle alfa’s 

hoger dan 0,7 zijn, kunnen de stellingen worden samengevoegd tot variabelen die de soorten bèta’s 
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karakteriseren. De twee variabelen die uit de factoranalyse volgden, geven aan dat één daarvan gebruikt 

kan worden voor analyse. De stellingen 15, 16*, 32 en 37 vormen een variabele die aangeeft of een 

leerling bèta moeilijk vindt. De variabele beïnvloedbaar kan echter niet gebruikt worden. Dit volgt uit 

het feit dat de Cronbachs alfa lager is dan 0,7. 

Tabel 5 Cronbachs alfa per factor.  

Variabele Stellingen Cronbach Alfa 

Concreet 2, 9, 10, 34*, 35, 36*, 41, 42, 46 0,863 

Carrière  40, 44, 45, 47, 48, 49, 51 0,836 

Mens 43, 50, 52 0,741 

Non 19, 26*, 28*, 29 0,914 

Bèta is moeilijk 15, 16*, 32, 37 0,796 

Beïnvloedbaar 7, 18, 39 0,544 

* Deze stellingen zijn omgepoold 

 

Met behulp van de factoren voor de verschillende soorten bèta’s worden leerlingen ingedeeld bij een 

bepaald type bèta. In Figuur 3 is te zien hoe de ondervraagde leerlingen verdeeld zijn over deze 

categorieën. De vier ellipsen stellen de vier soorten bèta’s voor. Hoe groter de ellips des te meer 

leerlingen de hoogste score hebben in die categorie. In gebieden waar meerdere ellipsen overlappen, 

hebben leerlingen hoog gescoord op meer dan één categorie.  

 

 

 
Figuur 3: procentuele verdeling van de ondervraagde leerlingen over de verschillende soorten van bètamotivatie. 
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Te zien is dat 44 % van de leerlingen hoog scoort op ‘concreet’ terwijl slechts 20 % van de leerlingen  

hoog scoort op ‘non-bèta’. Dit kan verklaard worden door te kijken naar het verschil in de aard van 

motivatie tussen jongens en meisjes. In Figuur 4 is de procentuele verdeling van jongens en meisjes over 

de typen bèta’s te zien. Hieruit kan geconcludeerd worden dat procentueel gezien meisjes ongeveer drie 

keer zo vaak non-bèta zijn als jongens. Bij meisjes is de groep ‘non-bèta’ het grootst terwijl dit bij 

jongens de kleinste groep is. Mensgerichte beta’s zijn bijna net zo vaak jongens als meisjes terwijl bij 

jongens de grootste groep zichzelf bij carrièrebèta indeelt. De groep ‘concrete bèta’ lijkt uit ongeveer 

2/3 jongens en 1/3 meisjes te bestaan. Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat jongens in dit 

onderzoek meer naar de concrete kant neigen en meisjes meer naar de non-bètakant.  

 

Figuur 4 Cirkeldiagram met de verdeling tussen over de verschillende typen bèta voor jongens en meisjes.  

Daarnaast zijn de vier categorieën zijn niet geheel los van elkaar te zien. Er is een positieve correlatie 

tussen de mate van carrière- en mensgerichtheid. Interessant is dat carrièregerichtheid en de score op 

‘concreet’ geen significante correlatie vertonen. Of iemand een concrete bèta is, zegt dus niets over 

ambities op het gebied van carrière. Daarentegen zal een concrete bèta gemiddeld hoger scoren op 

mensgerichtheid dan een niet-concrete bèta. Tenslotte blijkt dat een concrete bèta en een non-bèta 

elkaars tegengestelden zijn. Hier is op geanticipeerd door de 7 leerlingen die hoog hebben gescoord op 

zowel ‘concreet’ als ‘non’ niet mee te nemen bij de berekening van de percentages in Figuur 3.  

De indeling in vier typen bèta’s laat dus een duidelijk verschil zien tussen jongens en meisjes als het gaat 

om concreet/non bèta.  Daarnaast geeft de meerderheid van de leerlingen aan dat carrière 

mogelijkheden belangrijk zijn bij de studiekeuzes.  
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5.2 Beeldvorming 

Het beeld dat leerlingen hebben van de bètawereld zal voor een groot deel bepalen welke studiekeuze 

uiteindelijk gemaakt zal worden. In deze paragraaf worden eerst de resultaten gepresenteerd van negen 

stellingen over beeldvorming. Hierbij is per stelling gekeken naar de ontwikkeling van de beeldvorming 

door de jaren heen en naar de verschillen tussen de twee geslachten. Daarnaast worden de verschillen 

tussen verschillende typen bèta’s besproken.  

4. Met een bètastudie heb je maar beperkte beroepsmogelijkheden. 

Uit stelling 4 blijkt dat een meerderheid van de leerlingen gelooft dat je na het volgen van een 

bètastudie meerdere beroepsmogelijkheden hebt. Gedurende de jaren wordt het percentage leerlingen 

dat denkt dat je veel beroepsmogelijkheden hebt significant groter. De stijgende trend die hier 

waargenomen wordt is afkomstig van een stijgend besef bij de meisjes. Jongens laten geen significante 

stijging zien. Naast de stijging die wel bij meisjes plaatsvindt maar niet bij jongens is er geen significant 

verschil in het beantwoorden van deze stelling tussen jongens en meisjes. Ook tussen de verschillende 

soorten bèta’s is geen significant verschil gemeten. 

8. In het dagelijks leven heb ik nooit met bèta te maken. 

Uit stelling 8 blijkt dat een meerderheid van de leerlingen beseft in het dagelijks leven met bèta in 

aanraking te komen. Een opvallende uitschieter is leerjaar drie, waarin bij de meisjes een meerderheid 

neutraal is of zelfs overtuigd dat ze in het dagelijks leven niet met bèta in aanraking komen. Bij de 

jongens is hier geen sprake van en komen de scores ongeveer overeen met die van de overige jaren. Dit 

verschil wordt versterkt door de vmbo-leerlingen. Van de meisjes geeft de meerderheid aan het eens te 

zijn met de stelling. Dit effect is echter niet groot genoeg om deze verschuiving te verklaren. Verder is er 

bij deze stelling geen significant verschil gemeten tussen jongens en meisjes. Er is wel een significant 

verschil te zien tussen de soorten bèta’s. Non-bèta’s (gemiddelde = 2,19) vinden vaker dat ze in het 

dagelijks leven nooit met bèta te maken hebben dan concrete (1,38) en mensgerichte bèta’s (1,63). 

Carrièregerichte bèta’s zitten hier tussenin (1,91).   

11. Een bètastudie biedt je veel kansen. 

Uit stelling 11 blijkt dat de ondervraagde leerlingen denken dat iemand na een afgeronde bètastudie 

veel kansen zal krijgen. In het vierde jaar is 87,5 % van de jongens het gedeeltelijk of helemaal eens is 

met de stelling. Bij de meisjes is dit 91,2 %. In het vijfde jaar zijn deze percentages voor de jongens en de 

meisjes zelfs resp. 96,8 %  en 100 %. Er kan dus geconcludeerd worden dat het overgrote deel van de 

leerlingen in de bovenbouw het gedeeltelijk of helemaal eens is met de stelling dat een bètastudie veel 

kansen biedt. Waar in de onderbouw de jongens nog significant hoger scoren dan de meisjes speelt het 

geslacht van de leerling in de bovenbouw geen significante rol meer. De vreemde uitschieter in het 

derde leerjaar zou verklaard kunnen worden door het feit dat dat leerjaar het enige jaar is waarin ook 

VMBO-leerlingen ondervraagd zijn. De analyse laat zien dat de gemiddelde score inderdaad significant 

lager is op het VMBO dan op het atheneum (resp. 1,909 vs 3,667). Tenslotte is er een significant verschil 

tussen non-bèta’s en de rest. Non-bèta’s antwoorden neutraal (2,68) op de stelling terwijl de andere 

soorten bèta’s het ermee eens zijn (rond 3,3).  
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14. Na een bètastudie werk je voornamelijk in je eentje. 

In de onderbouw is er een significant verschil te zien in de scores tussen jongens en de meisjes. Deze zijn 

resp. 1,923 en 2,550. Dit beeld verandert niet meer bij jongens naarmate ze ouder worden. De meisjes 

in de bovenbouw lijken echter significant van gedachten te veranderen. De gemiddelde scores van de 

jongens en de meisjes (resp. 2,021 en 1,989) verschillen nu niet meer significant. Een regressieanalyse 

laat zien dat er een klein maar significant negatief verband (P = 0,005, coëf. = -0,268) is tussen stelling 14 

en stelling 31 (‘Ik denk dat ik een studie ga volgen in de bètarichting.’). Er is geen significant verschil 

gevonden tussen de verschillende soorten bèta’s.  

16. Bètastudies lijken mij gemakkelijk. 

De scores op deze stellingen laten een duidelijk verschil in beeldvorming zien tussen jongens en meisjes. 

De gemiddelde scores zijn resp. 2,117 en 1,612 en veranderen niet significant in de tijd. De conclusie is 

dat bètastudies gezien worden als redelijk moeilijk (jongens) tot moeilijk (meisjes). Daarnaast is er ook 

een significant verschil te zien tussen  verschillende soorten bèta’s. Hieraan zal verderop meer aandacht 

worden besteed. 

17. Bèta mensen zijn saaie mensen. 

Jongens hebben hun gehele schoolcarrière ongeveer dezelfde mening over deze stelling: ze zijn het er, 

in meer of mindere mate, mee oneens. Meisjes in de onderbouw zijn het significant meer eens met de 

stelling, maar veranderen in de bovenbouw van gedachten. In het derde jaar is wederom een uitschieter 

te zien. Deze blijkt te verklaren door het verschil in niveau: leerlingen van het atheneum scoren 

gemiddeld 1,444 (redelijk oneens). Deze score is op het VMBO 2,909 (beetje eens), een significant 

verschil. Bij de verschillende soorten bèta’s valt op dat non-bèta’s neutraal  (2,53) gestemd zijn over de 

stelling waar de concrete bèta’s het volledig oneens (1,19) zijn.  

24. Ik denk dat mensen die een bètastudie gedaan hebben vaak veel geld verdienen. 

Uit stelling 24 blijkt dat een meerderheid van de leerlingen denkt dat je na het volgen van een 

bètastudie veel geld gaat verdienen. Hierbij wordt geen significant verschil gemeten tussen 

verschillende leerjaren of tussen jongens en meisjes. Verder is er ook bij deze stelling een significant 

verschil tussen non-bèta’s (2,53)  en de andere groepen. De verschillen met de carrière- en 

mensgerichte bèta’s (resp. 3,02 en 3,16) zijn hierbij significant.   

32. Een bètastudie lijkt mij heel erg lastig om te doen. 

Uit stelling 32 blijkt dat er een groot verschil is tussen jongens en meisjes in de mate waarin zij denken 

een bètastudie lastig te vinden. Meisjes verwachten overwegend meer moeite te hebben met een 

bètastudie dan jongens. Uit onze analyses vinden we geen significant verschil gedurende jaren 

betreffende deze stelling. De mate waarin leerlingen hierover denken is voor zowel jongens, meisjes als 

de hele groep samen niet significant verschillend. De verschillen tussen verschillende soorten bèta’s 

worden later besproken. 
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38. Bèta is voor jongens. 

Het beeld, dat bèta voor jongens is, blijkt nauwelijks aanwezig te zijn. In de onderbouw zijn jongens en 

meisjes dezelfde mening toebedeeld: ze zijn het een beetje oneens (1,89). In de bovenbouw verandert 

de mening van de jongens niet significant. De meisjes worden het in de bovenbouw, met een score van 

1,367, alleen maar meer oneens met de stelling. Verder zullen meisjes minder snel voor een bètastudie 

kiezen als ze het beeld hebben dat bèta voor jongens is (P = 0,000, coëf. = -0,511). Bij de jongens is deze 

correlatie niet aanwezig. De VMBO-leerlingen in het derde jaar vormen wederom een uitzondering. Hun 

neutrale score verschilt significant van die van de atheneumleerlingen. Tussen de verschillende soorten 

bèta’s is een significant verschil aanwezig tussen non-bèta’s en concrete bèta’s. Non-bèta’s zijn het een 

beetje oneens met de stelling (2,14). Concrete bèta’s zijn het het meest oneens van alle soorten (1,56). 

Is bèta moeilijk? 

Het beeld dat leerlingen hebben van de bètawereld blijkt positief te zijn. De belangrijkste uitzondering 

hierop is het feit dat vrijwel alle leerlingen denken dat een bètastudie moeilijk zal zijn. Figuur 4 laat voor 

een aantal soorten bèta’s een representatie zien van de scores op de variabele ‘Bèta is moeilijk’. Groen 

betekent dat de leerling denkt dat een bètastudie gemakkelijk is, rood staat voor ‘moeilijk’. De figuur 

laat de verdeling van de antwoorden zien, niet de absolute aantallen per categorie. De verdeling van de 

leerlingen over de verschillende categorieën van bètamotivatie is terug te vinden in Figuur 3. Er zijn 

alleen categorieën meegenomen die minimaal 10 leerlingen bevatten (11 leerlingen zijn niet 

geanalyseerd).   

 
Figuur 4. Hoe moeilijk bèta gevonden wordt door de verschillende typen bèta’s.  

Opvallend is dat leerlingen die hoog scoren op ‘concreet’ (al dan niet samen met een andere categorie) 

een bètastudie in het algemeen gemakkelijker vinden dan leerlingen die hoog scoren op ‘non’. Een reeks 

partiële verschiltoetsen bevestigt dat. De paren die een significant verschil tussen de gemiddelde score 

op ‘Bèta is moeilijk’ laten zien zijn, zonder uitzondering, paren waarvan de ene categorie ‘concreet’ 

bevat en de andere ‘non’. Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat het beeld van de 

moeilijkheidsgraad van bètastudies beïnvloed wordt door de mate waarin iemand intrinsiek 

gemotiveerd is voor de bètarichting. Ook kan er geconcludeerd worden dat het feit, dat iemand 

mensgericht en/of carrièregericht is, daar geen invloed op heeft. Een regressieanalyse laat zien dat er 

een significant negatief verband (P = 0,000, coëf. = -0,679) is tussen het beeld dat een leerling heeft van 

de moeilijkheidsgraad van een bètastudie en stelling 31 (‘Ik denk dat ik een studie ga volgen in de 

bètarichting.’). Iemand zal dus eerder een bètastudie kiezen als die studie gemakkelijk lijkt. 
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Het beeld dat leerlingen van bèta hebben is bij jongens dus positiever dan bij meisjes die vooral in de 

onderbouw een slecht beeld van bèta hebben. Daarnaast is het opmerkelijk dat de ruime meerderheid 

bèta als moeilijk bestempeld.  

5.3 Invloeden 

Het beeld dat leerlingen van bèta hebben wordt door verschillende factoren beïnvloed. In onze enquête 

hebben we verschillende bronnen van invloed opgenomen. Deze worden hier achtereenvolgens 

besproken.  

5.3.1 Media 

1. Ik kijk graag naar technische programma’s op tv. 

Uit stelling 1 blijkt dat er gedurende de jaren steeds meer leerlingen naar technische programma’s 

kijken. Verder blijkt dat er een groot verschil zit tussen jongens en meisjes als het gaat om kijken naar 

technische programma’s. Van alle jongens geeft bijna 80% aan het eens te zijn met de stelling tegenover 

20% van de meisjes. Als wordt gekeken naar de verschillen tussen verschillende bèta’s kan 

geconcludeerd worden dat er een significant verschil is tussen non-bèta’s en concrete bèta’s. Non-bèta’s 

geven aan niet graag naar technische programma’s te kijken en concrete bèta’s kijken daar wel graag 

naar. Mensgerichte en carrièrebèta’s zijn vrij neutraal over de stelling.  

5. Ik vind technisch wetenschappelijk nieuws leuk. 

Uit stelling 5 blijkt hetzelfde als uit stelling 1. Jongens vinden technisch wetenschappelijk nieuws 

significant leuker dan meisjes. 63% van de jongens tegenover 25% van de meisjes vindt het leuk om hier 

naar te kijken. Er is een trend te zien waaruit blijkt dat in hogere leerjaren de leerlingen het leuker 

vinden dan in lagere leerjaren. In het eerste jaar is het percentage minder dan 20% terwijl in het laatste 

jaar ruim 70% het leuk vindt. Ook hier zijn non-bèta’s significant minder positief dan concrete bèta’s. 

Mensgerichte bèta’s en concrete bèta’s vinden technisch nieuws leuk en carrièrebèta’s zijn neutraler.  

30. De tv zet bètamensen vaak neer als nerds. 

Uit stelling 30 blijkt dat het aantal leerlingen dat het eens is met deze stelling nauwelijks veranderd 

gedurende de jaren. Wel is er een significant verschil te zien tussen jongens en meisjes. Bij meisjes is 

70% het met de stelling eens en bij jongens 55%. Er is dus een meerderheid van de leerlingen die vindt 

dat de tv bètamensen als nerds wegzet. Er is geen significant verschil gevonden tussen de verschillende 

soorten bèta’s. 

Correlaties media 

Om een beeld te krijgen van de invloed die media heeft op het beeld dat leerlingen van bèta hebben, is 

een aantal correlaties bekeken. Hieruit blijkt dat er alleen een hoge correlatie (hoger dan 0,5) is tussen 

de stellingen : “Ik weet graag hoe iets in elkaar zit” en “Ik vind technisch wetenschappelijk nieuws leuk.” 

Verder lijkt er geen direct verband te zitten. Zo is de correlatie tussen mensen die vinden dat de tv 

bètamensen als nerds wegzet en dat bètamensen saaie mensen zijn erg laag (0,216). Ook is er een 
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positieve correlatie tussen mensen die naar technische programma’s kijken en verwachten een 

bètastudie te kiezen.  

Er lijkt dus weinig echte invloed van de media te zijn. We is er een duidelijke correlatie tussen bèta leuk 

vinden en bèta georiënteerd zijn.  

5.3.2 Carrière 

6. Ik vind het belangrijk om een goede baan te hebben.  

De grote meerderheid van de leerlingen (96 %) vindt het belangrijk om een goede baan te hebben. De 

mening van zowel jongens als meisjes verandert niet significant gedurende de jaren. Wel is er een 

significant verschil tussen jongens en meisjes waarbij blijkt dat jongens het minder belangrijk vinden dan 

meisjes.  Verder zijn geen significante verschillen gevonden tussen de scores van de verschillende 

soorten bèta’s. 

47. Als ik voor een bètastudie kies dan doe ik dat omdat ik dan veel geld kan verdienen.  

De meerderheid van de leerlingen overweegt een bètastudie te kiezen omdat men dan later verwacht 

veel geld te kunnen verdienen. De mening van zowel jongens als meisjes verandert niet significant 

gedurende de jaren. Wel is er een significant verschil tussen jongens en meisjes. Jongens zouden eerder 

dan meisjes voor een bètastudie kiezen om veel geld te verdienen. Zoals verwacht scoren de 

carrièrebèta’s veruit het hoogst op deze stelling (3,68). Tussen de andere soorten zit geen significant 

verschil (rond 2,5). 

Ook uit deze stelling blijkt dat leerlingen hun carrière belangrijk vinden en dit meenemen in hun 

studiekeuze.  

5.3.3 Leerkracht 

3. Mijn leraren motiveren mij voor de bètarichting. 

De meerderheid van de leerlingen vindt dat zij door hun leraren gemotiveerd worden voor de 

bètarichting. Verder vinden meisjes in de onderbouw dat ze niet gemotiveerd worden. In de bovenbouw 

vinden ze van wel. Jongens zijn het gedurende hun hele opleiding eens met de stelling. De non-bèta’s 

zijn het als enige groep oneens met deze stelling (1,78). Concrete bèta’s zijn het er, volgens verwachting, 

het meest mee eens (3,17). Carrière- en mensgerichte bèta’s verschillen niet significant en beide 

groepen antwoorden neutraal op de stelling. 

13. Ik ben tevreden over de lessen van de bètavakken. 

De meerderheid van de leerlingen is tevreden over de lessen van de bètavakken. Jongens en meisjes 
blijken door de jaren heen steeds meer tevreden te worden over de lessen. Tussen de jongens en 
meisjes is geen significant verschil. De non-bèta’s springen eruit met een neutrale score (2,44). De 
andere soorten bèta’s zijn redelijk tevreden over de lessen van de bètavakken. 
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20. Ik wil mijn best doen voor de leraren van de bètavakken. 

De meerderheid van de leerlingen wil zijn best doen voor hun leraren. Opvallend genoeg willen jongens 

steeds minder hun best doen naarmate ze ouder worden. Bij de meisjes is er geen ontwikkeling waar te 

nemen. Zij zijn het gematigd eens met de stelling. Tussen de jongens en meisjes is geen significant 

verschil. Ook bij deze stelling verschillen de non-bèta’s van de rest met een score van 2,29. De andere 

soorten bèta’s willen redelijk hun best doen voor de bètavakken. 

22. Mijn leraren laten zien hoe je met kennis uit de bètavakken de wereld kunt verbeteren. 

De meerderheid van de leerlingen vindt dat hun leraar niet laat zien hoe je met bètavakken de wereld 

kunt verbeteren. Jongens worden het, vreemd genoeg, meer oneens door de jaren heen. Bij de meisjes 

is geen verandering waargenomen. Verder is er geen significant verschil tussen jongens en meisjes 

gemeten. Ook bij deze stelling zijn de non-bèta’s het meest negatief ingesteld (1,93). Opvallend is dat de 

groep met de hoogste score, de mensgerichte beta’s, nog steeds slechts neutraal gestemd is over de 

stelling.  

33. De leraren vertellen wat je met de bètavakken in een later beroep kunt. 

In de onderbouw is de meerderheid van de leerlingen het oneens met de stelling. In de bovenbouw zijn 

de meeste leerlingen het eens met de stelling. De leerlingen worden het dus gelukkig steeds meer eens 

met deze stelling in hogere klassen. Tussen de jongens en meisjes is geen significant verschil. Ook zijn er 

geen significante verschillen gevonden tussen de scores van de verschillende soorten bèta’s. 

Uit deze stelling blijkt dat leerlingen vooral in de onderbouw minder positief zijn over de lessen/leraar. 

Ze missen daar beroepsperspectief en wat je precies met een bètastudie kan.  

5.3.4 Vrienden en Ouders 

7. Ik vind de mening van mijn vrienden over bètavakken belangrijk. 

De meerderheid van de leerlingen vindt de mening van zijn vrienden over bètavakken onbelangrijk. 

Hierbij zit geen significant verschil tussen leerjaren, jongens en meisjes of verschillende typen bèta’s.   

12. Mijn vrienden zijn erg geïnteresseerd in bètavakken. 

De meerderheid van de leerlingen heeft vrienden die geïnteresseerd zijn in de bètarichting. Hier is een 

significant verschil tussen jongens en meisjes. Jongens hebben vaker vrienden die geïnteresseerd zijn in 

bèta dan meisjes. Bij de verschillende soorten bèta’s is ook een significant verschil gevonden. Hierin kan 

onderscheid worden gemaakt tussen non-bètaleerlingen en de rest. Non-bèta’s hebben significant 

minder vaak vrienden die geïnteresseerd zijn in bèta dan leerlingen die zelf wel geïnteresseerd zijn in 

bèta. Het maakt hierbij niet uit of dat concrete, carrière- of mensgerichte bèta’s zijn.  

18. Mijn studiekeuze wordt bepaald door de mening van mijn ouders. 

De meerderheid van de leerlingen geeft aan dat hun studiekeuze niet bepaald wordt door hun ouders. 

Hierbij zit geen significant verschil tussen leerjaren, jongens en meisjes of verschillende typen bèta’s.   
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27. Mijn ouders vinden de bètarichting leuk. 

Bij de jongens geeft de meerderheid aan dat hun ouders de bètarichting leuk vinden. Bij de meisjes geeft 

de meerderheid in de onderbouw aan dat dit niet het geval is terwijl in de bovenbouw de meerderheid 

aangeeft dat hun ouders het wel leuk vinden. Tussen de verschillende typen bèta’s zit een significant 

verschil met aan het ene uiterste de non-bèta’s die neutraal zijn en aan het andere uiterste de concrete 

en de mensgerichte bèta’s die het eens zijn met de stelling.  

39. Ik vind de mening van mijn ouders over bètavakken belangrijk. 

De meerderheid van de leerlingen vindt de mening van hun ouders niet belangrijk. Hierbij zit geen 

significant verschil tussen verschillende leerjaren of tussen jongens en meisjes. Wel zit er een significant 

verschil tussen non-bèta’s die het het meest oneens zijn met de stelling en carrièrebèta’s die neutraal 

zijn.  

Uit deze stelling volgt dat leerlingen zich niet laten beïnvloeden door hun omgeving maar dat ze wel 

dezelfde mening hebben als hun omgeving.  
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6.  Conclusie en Discussie 

6.1 Beperkingen 

De grootste beperking binnen ons onderzoek is het ontbreken van een vraag in de enquête betreffende 

het gekozen profiel van een bepaalde leerling. Hierdoor kan in de bovenbouw niet gecorrigeerd worden 

voor een eventuele oververtegenwoordiging van NT- en NG-leerlingen. Daarnaast is de enquête slechts 

op drie scholen in het zuiden van Nederland afgenomen. Hierdoor kan het zijn dat de resultaten niet 

representatief zijn voor heel Nederland. Ondanks deze beperkingen zijn toch een aantal conclusies 

getrokken zoals beschreven in de resultatensectie. De implicaties die veelal los staan van de 

beperkingen van het onderzoek zullen hieronder besproken worden.  

6.2 Verschillende typen beta’s 

Alle ondervraagde leerlingen zijn ingedeeld bij één van de vier typen bètamotivatie (Boots & de Graaf, 

2010): ’concreet ’, ’carrière ’, ’mensgericht ’ en ’non-bèta’. Met behulp van een factoranalyse is te zien 

dat dit eigenlijk drie categorieën zijn waarbij concreet en non bèta elkaars tegengestelden zijn binnen 

één factor.  

De overlap tussen de vier typen is groter dan in het onderzoek van Boots & de Graaf, dit wil zeggen dat 

er veel leerlingen zijn die tot twee (26%) of soms drie (11%) typen behoren (figuur 3). Deze afwijkende 

resultaten zijn te verklaren door enerzijds te kijken naar de vragenlijst en anderzijds naar de groep 

leerlingen. In onze vragenlijst hebben we per bètatype slechts 3 tot 7 vragen gebruikt om te meten in 

hoeverre een leerling in dat profiel past. Hierdoor is de impact van bijvoorbeeld een anders dan 

verwachte interpretatie van een vraag significant. Daarnaast is het de hoeveelheid leerlingen die positief 

staat ten opzichte van een bètastudie in dit onderzoek hoger dan bij Boots & de Graaf.  

De leerlingen die wij hebben ondervraagd vormen geen representatieve groep voor de algemene 

leerlingensamenstelling op scholen in Nederland, waarin Boots & de Graaf gemeten hebben. Wij hebben 

slechts op drie scholen gemeten en alle drie in het zuiden van Nederland. Verder is de groep VMBO’ers 

ondervertegenwoordigd (6%). Daarnaast is het ontbreken van een vraag naar het profiel van een 

leerling erg belangrijk gebleken. Hierdoor kan niet gecorrigeerd worden voor eventuele over- of 

ondervertegenwoordiging van een bepaald profiel. Wij verwachten op basis van de overwegend 

positieve motivatie van leerlingen dat N&T en N&G profielen meer vertegenwoordigd zijn dan leerlingen 

van E&M en C&M.  

Onze resultaten laten zien dat er een groot verschil is tussen jongens en meisjes wanneer het aankomt 

op concreet/non-bèta. Dit lijkt in overeenstemming met de studiekeuzes die gemaakt worden zoals 

blijkt uit Osborne et al. (2010). Daarnaast blijkt er een positieve correlatie tussen carrière- en 

mensgerichtheid en is er geen significante correlatie tussen concrete en carrière bèta’s. De meerderheid 

van de leerlingen (53%) lijkt, doordat ze denken positieve carrièremogelijkheden te hebben, een 

bètastudie te overwegen. Deze groep is het best vertegenwoordigd door jongens zoals ook verwacht 

werd door Cerinsek et al. (2012). Wat echter in tegenspraak is met dit onderzoek is dat meisjes zich 
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voornamelijk laten leiden door de mensgerichte kant. In ons onderzoek is de groep meisjes die zich door 

hun carrière laat leiden groter dan de groep die zich laat leiden door hun mensgerichte idealen.  

Ondanks de beperkingen van onze vragenlijst en de afwijkende populatie, is gebleken dat het vier typen 

model van Boots & de Graaf toegepast kan worden op onze onderzoekspopulatie. Bij 

vervolgonderzoeken of vergelijkbare onderzoeken is het wellicht een optie om een uitgebreidere 

vragenlijst te maken die de verdeling in bètatypes preciezer kan meten. Daarnaast is het opnemen van 

een vraag naar het profiel of verwachte profielkeuze een must. Hierdoor kan voorkomen worden dat 

een bepaalde groep ondervertegenwoordigd is. Verder is het interessant om te onderzoeken in 

hoeverre de overlap tussen types afhankelijk is van het leerniveau van de leerlingen, waarbij onderzocht 

wordt of havo/vwo-leerlingen beduidend meer nuanceren en minder gepolariseerd zijn en op die 

manier vaker bij twee of drie typen behoren. 

6.3 Beeldvorming 

Uit ons onderzoek blijkt dat jongens een positiever beeld van bèta hebben dan meisjes. Deze resultaten 

zijn in overeenstemming met de trend die uit internationaal onderzoek blijkt (Schreiner & Sjøberg, 

2010). Meisjes stellen gedurende de jaren hun mening over bèta’s bij. Zo denken ze in de bovenbouw 

positiever over het aantal beroepsmogelijkheden en over bètamensen. Dit is in overeenstemming met 

Allum et al. (2008) waaruit blijkt dat wanneer iemand meer kennis over een onderwerp heeft hij/zij 

positiever zal zijn.  

Daarnaast is er bij meisjes een stijgend besef dat je na een bètastudie niet voornamelijk alleen werkt. Dit 

is positief omdat uit ons onderzoek blijkt dat wanneer iemand denkt na een bètastudie voornamelijk 

alleen te werken deze persoon minder snel voor een bètastudie zal kiezen. Dit laatste is in 

overeenstemming met Schroeder et al. (2007) waaruit blijkt dat leerlingen groepswerk als positief en 

leuk ervaren.  

Verder blijkt het voor meisjes belangrijk om te weten dat bèta zowel voor jongens als meisjes is omdat 

zij dan eerder voor een studie zullen. Het ROSE onderzoek van Schreiner en Sjøberg laat een duidelijk 

verschil zien tussen de meningen van jongens en meisjes op deze verschillende gebieden. Zij hebben 

zich echter gericht op de onderbouw. Daar zijn onze resultaten consistent mee. Belangrijk is wel om op 

te merken dat de beperking van ons onderzoek betreffende het niet corrigeren voor verschillende 

keuzeprofielen in de bovenbouw een effect kan hebben op de cijfers.  

De meerderheid van de leerlingen denkt in het dagelijks leven met bèta te maken hebben, na het volgen 

van een bètastudie veel kansen te hebben en ook veel geld te kunnen verdienen. Opvallend is dat non-

bèta’s neutraal gestemd zijn over deze stellingen. Zij hebben dus een negatiever beeld van bèta en zien 

het nut en de kansen niet. Dit is een belangrijke observatie omdat uit onderzoek van onder andere 

Haringa et al. (2011) blijkt dat leerlingen afzien door een gebrek aan interesse. Taconis et al. (2009) 

koppelde de visie van leerlingen op hun imago aan hun studiekeuze. Leerlingen vinden carrière en 

maatschappelijke betrokkenheid belangrijk (Cerinsek, Hribar, Glodez, & Dolinsek, 2012) en dus kunnen 
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deze factoren de keuze van leerlingen beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat ook de non-bèta’s een 

beter beeld krijgt waardoor hun keuze voor bèta positief beïnvloed kan worden.  

Gedurende de jaren zijn er nauwelijks significante verschillen waargenomen betreffende de 

beeldvorming. Waar deze verandering wel plaatsvindt, komt dat door een verschuiving in mening van de 

meisjes. Zij staan op een aantal punten in de bovenbouw positiever tegenover bèta dan in de 

onderbouw. Zo denken meisjes in de bovenbouw vaker dat je veel kansen hebt na het volgen van een 

bètastudie en vinden ze dat bètamensen minder vaak saaie mensen.  

Vrijwel alle leerlingen vinden bèta moeilijk en zelfs concrete bèta’s scoren hier neutraal. Non-bèta’s 

vinden bèta overwegend moeilijk. Of iemand mensgericht of carrièrebèta is heeft geen invloed op de 

visie op de moeilijkheidsgraad. Het beeld van de moeilijkheidsgraad is in overeenstemming met 

Diepstraten (2010) en Cerinsek et al. (2012). Hoewel dit een terecht beeld kan zijn is het wel negatief 

voor het aantal mensen dat een bètastudie zal kiezen omdat er in ons onderzoek een negatief verband 

is tussen hoe moeilijk iemand bèta vind en de kans dat deze persoon voor een bètastudie zal kiezen. Dit 

is in overeenstemming met eerder onderzoek (Ajzen & Fishbein, 1980).  Echter wordt verwacht dat 11% 

van de groep die aangeeft nu de voorkeur aan bèta te geven toch een ander carrière pad zal 

bewandelen (Kopershoek, 2010). Ons onderzoek lijkt ook te bevestigen dat leerlingen met de 

vaardigheden voor de bètakant toch afzien van een bètastudie omdat ze het moeilijk vinden (Cleaves, 

2005) omdat zelfs de concrete beta’s nog neutraal antwoorden op de stelling, dat bèta moeilijk is.  

6.4 Invloeden 

6.4.1 Media 

Uit dit onderzoek is gebleken dat jongens twee tot vier keer liever naar technische programma’s op tv 

kijken dan meisjes. Ook is er een significant verschil tussen concrete- en non-bèta’s gemeten waarbij 

concrete bèta’s liever naar technische programma’s kijken. Daarnaast is er een positieve correlatie 

gevonden tussen het aantal leerlingen dat aangeeft naar technische programma’s te kijken en het 

leerjaar waarin deze leerling zit.  

Deze resultaten wijzen erop dat gedurende hun schoolcarrière leerlingen meer naar technische tv-

programma’s gaan kijken. Dit resultaat kan verklaard worden door te veronderstellen dat leerlingen 

beter bij de doelgroep van zulke programma’s behoren naarmate ze ouder worden en dat deze 

programma’s daardoor begrijpelijker voor hen zijn.  

Meer dan de helft van de leerlingen in het onderzoek vindt dat de tv bètamensen wegzet als nerds. Er is 

echter geen verband gevonden tussen deze observatie en de mening van leerlingen of bètamensen saai 

zijn. Er lijkt op deze manier dus weinig invloed uitgeoefend te worden. Dit is in overeenstemming met 

Cerinsek et al. (2012) die concludeerden dat alleen wetenschappelijke programma’s zoals op Discovery 

Channel invloed uitoefenen.  
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6.4.2 Carrière 

Uit ons onderzoek blijkt dat de meerderheid van de leerlingen (96%) het belangrijk vindt om een goede 

baan te hebben. Ongeveer 70% van de leerlingen overweegt een bètastudie te kiezen om zo veel geld te 

gaan verdienen. De groep jongens die dit overweegt is groter dan de groep meisjes en dit zijn 

voornamelijk carrièrebèta’s. De andere typen bèta’s zijn neutraal hierover. De mening hierover 

verandert niet significant gedurende de jaren. Dit is in overeenstemming met Cleaves (2005) die stelt 

dat leerlingen hun keuze mede baseren op de carrière.  

6.4.3 Leerkracht 

In de onderbouw geven meisjes aan onvoldoende gemotiveerd te worden om voor bèta te kiezen. 

Daarnaast missen leerlingen in de onderbouw een beroepsperspectief, ze weten niet wat je later met de 

vakken kunt. Dit lijkt het beeld van Haringa et al. (2011), waaruit bleek dat jongeren te weinig kennis 

hebben van carrièremogelijkheden, te bevestigen.  

Verschillende typen leerlingen ervaren leerkrachten op een andere manier. Zo blijkt dat non-bèta’s 

neutraal zijn over de lessen voor de bètavakken, terwijl de overige types positief hierover zijn. De 

meerderheid van de leerlingen geeft dat hun docent niet laat zien hoe ze de wereld zouden kunnen 

gaan verbeteren met behulp van de bètavakken/wetenschappen. Deze resultaten worden ondersteund 

door literatuur (Kopershoek, 2010) (Sjaastad, 2010) waarin is gebleken dat carrièremogelijkheden na 

een bètastudie niet duidelijk zijn voor leerlingen. 

Non-bèta’s zijn over de hele linie minder tevreden over de leraar, de lessen en worden minder 

gemotiveerd dan de overige types. Deze groep is ook significant sterker van mening dat de docent niet 

laat zien hoe met de bètarichting de wereld verbeterd kan worden. Hieruit blijkt dat deze leerlingen hun 

docent heel anders ervaren dan de overige types. Op basis hiervan kunnen docenten besluiten hun 

lessen aan te passen en te proberen deze leerlingen meer aan te spreken. Uit vergelijkbaar onderzoek 

wordt zelf gesproken van een noodzaak op dit gebied (Brotman & Moore, 2008). 

6.4.4 Vrienden en ouders 

De meeste leerlingen vinden de mening van hun ouders of vrienden niet belangrijk in hun studiekeuze. 

Dit is in schijnbare tegenspraak met literatuur (Kopershoek, 2010) (Sjaastad, 2010) (Langen & Vierke, 

2009). Wel blijkt uit dit onderzoek dat leerlingen die in bèta geïnteresseerd zijn vaker ouders en 

vrienden hebben die dat ook zijn. Dit is in overeenstemming met Kopershoek (2010). Wellicht is er dan 

ook sprake van onbewuste beïnvloeding en ervaren leerlingen dit niet. Een andere verklaring kan ook 

zijn dat leerlingen juist bevriend worden met mensen met dezelfde interesses. Voor ouders gaat deze 

verklaring natuurlijk niet op. In ieder geval kan geconcludeerd worden dat leerlingen in hun directe 

omgeving mensen met ongeveer dezelfde denkbeelden over de bètavakken als zij zelf hebben. In 

hoeverre hier een oorzaak-gevolg-relatie is te vinden op het gebied van directe omgeving en interesses 

is onbekend. 
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6.5 Implicaties en advies 

Uit ons onderzoek komt duidelijk naar voren dat het beeld dat leerlingen hebben van bèta bepalend is 

voor hun keuze. Dit is in overeenstemming met onderzoek van Allum et al. (2008), Leonardi et al. (1998), 

Lightbody et al. (1996) en Taconis et al. (2009). Zij willen hun visie op het eigen imago in de toekomst 

matchen met hun studiekeuzes. Hiervoor is het belangrijk dat leerlingen (voornamelijk meisjes) weten 

dat bèta niet speciaal voor jongens is, dat je niet altijd alleen werkt in de bètawetenschap, dat je brede 

carrière-mogelijkheden hebt etc. Dit alles gaat gepaard met hun kennis op het gebied van bèta. Daarom 

is het belangrijk dat leerlingen meer kennis krijgen op het gebied van bèta. Immers heeft meer kennis 

een positief effect op de attitude (Allum, Sturgis, Tabourazi, & Brunton-Smith, 2008). Het is dan ook een 

positieve ontwikkeling dat leerlingen op de basisschool meer techniekles gaan krijgen zoals beschreven 

in het nationaal techniekpact 2020. Volgens ons kan er echter nog een stap verder worden gegaan en 

kan ook op de middelbare school meer verplichte bèta komen. Als we het aantal technische studenten 

in Nederland(15%, Diepstraten, 2010) vergelijken met het aantal bètastudenten in Duitsland(38%, 

Destatis 2012/2013) lopen we flink achter. In Duitsland is het verplicht om bètavakken te volgen tot het 

einde van de middelbare school. Hierdoor krijgen leerlingen een beter beeld van wat bèta precies 

inhoudt en wat de beroepsmogelijkheden zijn. Omdat het invoeren hiervan waarschijnlijk niet snel zal 

gebeuren raden wij docenten in de onderbouw aan om meer in de breedte te informeren over de 

mogelijkheden van bèta. Hierdoor verwachten wij dat het aantal leerlingen dat een NT- of NG-profiel 

kiest omhoog zal gaan.  

Een belangrijke observatie was dat veel leerlingen bèta moeilijk vinden. Dit bleek ook uit eerder 

onderzoek (Cerinsek, Hribar, Glodez, & Dolinsek, 2012) (Diepstraten, 2010). Het beeld dat leerlingen 

hebben is echter overdreven omdat zelfs leerlingen die wel de capaciteiten hebben afhaken omdat ze 

bang zijn dat ze die niet hebben. Wij verwachten dat door meer bètascholing dit beeld beter zal worden.   

Uiteindelijk is er dus één belangrijke conclusie in ons onderzoek: er moet meer aandacht besteed 

worden aan bèta op school. De lessen die leerlingen krijgen hoeven qua niveau niet dieper te gaan maar 

de onderwerpen moeten wel breder getrokken worden zodat er een beter beroepsperspectief komt en 

zodat leerlingen beter kunnen inschatten of het bij hen past en of ze het aankunnen.  

Vervolgonderzoeken zullen nodig zijn om onze resultaten te bevestigen. Hiervoor is het belangrijk dat er 

een representatieve steekproef wordt gedaan, verspreid over heel Nederland, waarbij het opnemen van 

een vraag betreffende de profielkeuze een must is.  
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6.6 Werkwijze  

We hebben de taken zo verdeeld dat we alle drie het gehele proces van dit onderzoek hebben 

doorlopen. Hierdoor hebben we allen een goed beeld gekregen van de verschillende stappen waaruit 

een onderzoek bestaat en wat bij die verschillende stappen komt kijken. 

Een alternatief was geweest om het onderzoek op die manier te verdelen dat ieder van ons zich kon 

verdiepen in één proces (verslagleggen, analyse, vragenlijsten etc.). Deze manier was wellicht efficiënter 

geweest maar ook minder leerzaam. 

Door dit onderzoek hebben we een beter inzicht verkregen in sociaal onderzoek. We weten nu hoe een 

aantal analyses met SPSS gedaan kan worden (factoranalyse, univariate analyse, t toets, Cronbach alfa 

etc.). Voor onze rol als docenten was dit onderzoek ook leerzaam. Dit omdat het een beter beeld heeft 

gegeven van wat leerlingen motiveert. Voor de klas kunnen we de onderzoeksresultaten gebruiken om 

beter in te spelen op vragen die ons (en veel andere docenten) uitdagen, zoals: “Welke type leerling heb 

ik voor me?”, “Op welke manier ervaren de verschillende leerlingen mij anders?” en “Hoe kan ik 

iedereen goed motiveren?” 

Daarnaast hebben we geleerd hoe belangrijk het is om voordat je een vragenlijst gaat afnemen deze 

zeer zorgvuldig op te stellen. Dit is waarschijnlijk het belangrijkste verbeterpunt dat we mee kunnen 

nemen naar toekomstige onderzoeken. Bij dit onderzoek hadden we wel bedacht wat we uit de 

vragenlijst wilden halen maar nog niet precies hoe. Het opstellen van de vragenlijst had dus beter 

gekund. Achteraf gezien hebben wij ons niet goed genoeg gerealiseerd wat er precies allemaal mogelijk 

was met de antwoorden die we zouden krijgen. Tijdens het doen van analyses en het trekken van 

conclusies kwamen we tot de conclusie dat er informatie miste. Zo is er niet gevraagd naar het profiel 

van de leerlingen. We verwachtten deze informatie niet nodig te hebben omdat we alleen de verschillen 

tussen leerjaren wilde bekijken. Nu kunnen we echter niet corrigeren voor eventuele scheve 

verhoudingen tussen de profielen van leerlingen die de vragenlijsten hebben ingevuld. Ook zijn sommige 

stellingen niet goed genoeg geformuleerd, waardoor bij deze stellingen andere informatie is verkregen 

dan de bedoeling was. 

Er was helaas geen tijd om een longitudinaal onderzoek te doen. Dit zou eigenlijk het beste zijn omdat 

dan een “panel survey” kan worden afgenomen bij bijvoorbeeld alle leerlingen die dit jaar zijn begonnen 

op de middelbare school, waarna dezelfde leerlingen ieder jaar opnieuw kunnen worden geënquêteerd. 

Hierdoor zou echt een goed beeld gemaakt kunnen worden van de veranderingen binnen deze groep. In 

verband met tijdsbeperkingen is er nu echter besloten om dezelfde enquête bij leerlingen uit 

verschillende jaren af te nemen. 
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Bijlage 1 (Enquête) 

Beste student, 
Deze vragenlijst gaat over jouw persoonlijke beeld van bèta- en technische vakken (Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, 
Informatica, etc.). In ons afstudeeronderzoek willen wij in kaart brengen hoe leerlingen van verschillende leerjaren, niveaus en 
scholen tegen de bètavakken aankijken en waarom zij vakken wel of niet belangrijk vinden. De uitkomsten van ons onderzoek 
kunnen gebruikt worden om bètaonderwijs beter te laten aansluiten bij de wensen van leerlingen. 

 De vragenlijsten worden anoniem verwerkt, je hoeft je naam er dus niet op te schrijven. Niemand van je school krijgt 
de afzonderlijke uitkomsten te zien. 

 Deze vragenlijst heeft geen goede of foute antwoorden, het gaat om je mening. Als je iets niet weet vul dan in wat jij 

denkt dat het beste bij jou past.  

 Kruis bij elke vraag één hokje aan. Als je per ongeluk het verkeerde hokje hebt aangekruist, zet dan een cirkel om het 

alternatief dat je beter vindt passen. 

Alvast bedankt voor je medewerking! 

 
Ik zit in jaar   1 2  3 4 5 6 

Ik zit op de/het  VMBO / HAVO / Atheneum / Gymnasium 

Ik ben een  jongen/meisje 

Wat is je leeftijd in jaren? _____ 

 

1. Ik kijk graag naar technische programma’s op tv. 
Oneens     Eens 

2. Ik ben vooral geïnteresseerd in de technische oplossing van een probleem. 
Oneens     Eens 

3. Mijn leraren motiveren mij voor de bètarichting. 
Oneens     Eens 

4. Met een bètastudie heb je maar beperkte beroepsmogelijkheden. 
Oneens     Eens 

5. Ik vind technisch wetenschappelijk nieuws leuk. 
Oneens     Eens 

6. Ik vind het belangrijk om een goede baan te hebben. 
Oneens     Eens 

7. Ik vind de mening van mijn vrienden over bètavakken belangrijk.  
Oneens     Eens 

8. In het dagelijks leven heb ik nooit met bèta te maken. 
Oneens     Eens 

9. Ik vind het leuk om berekeningen te doen. 
Oneens     Eens 

10. Ik wil graag precies weten hoe bèta/technische dingen werken. 
Oneens     Eens 

11. Een bètastudie biedt je veel kansen. 
Oneens     Eens 

12. Mijn vrienden zijn erg geïnteresseerd in bètavakken.  
Oneens     Eens 

13. Ik ben tevreden over de lessen van de bètavakken.  
Oneens     Eens 

14. Na een bètastudie werk je voornamelijk in je eentje. 
Oneens     Eens 

15. Bètavakken kosten mij veel tijd om te studeren. 
Oneens     Eens 

16. Bètastudies lijken mij gemakkelijk. 
Oneens     Eens 

17. Bètamensen zijn saaie mensen. 
Oneens     Eens 

18. Mijn studiekeuze wordt bepaald door de mening van mijn ouders. 
Oneens     Eens 

19. Ik vind bètavakken leuk.  
Oneens     Eens 

20. Ik wil mijn best doen voor de leraren van de bètavakken. 
Oneens     Eens 
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21. Ik vind bètavakken leuk omdat deze vaak praktisch zijn. 
Oneens     Eens 

22. Mijn leraren laten zien hoe je met kennis uit de bètavakken de wereld kunt verbeteren.  
Oneens     Eens 

23. Ik vind het leuk om in groepsverband te werken. 
Oneens     Eens 

24. Ik denk dat mensen die een bètastudie gedaan hebben vaak veel geld verdienen. 
Oneens     Eens 

25. Ik begrijp graag hoe iets in elkaar zit. 
Oneens     Eens 

26. Ik volg liever lessen van niet-bètavakken (talen, economische, creatieve of sociale vakken). 
Oneens     Eens 

27. Mijn ouders vinden de bètarichting leuk.  
Oneens     Eens 

28. Bètavakken zijn saai. 
Oneens     Eens 

29. Ik heb bètavakken altijd interessant gevonden. 
Oneens     Eens 

30. De tv zet bètamensen vaak neer als nerds. 
Oneens     Eens 

31. Ik denk dat ik een studie ga volgen in de bètarichting. 
Oneens     Eens 

32. Een bètastudie lijkt mij heel erg lastig om te doen. 
Oneens     Eens 

33. De leraren vertellen wat je met de bètavakken in een later beroep kunt. 
Oneens     Eens 

34. Bètavakken zijn voor mij niet zinvol. 
Oneens     Eens 

35. Ik wil mijn best doen voor bètavakken. 
Oneens     Eens 

36. Ik wil liever iets doen waar je geen bèta kennis bij nodig hebt. 
Oneens     Eens 

37. Ik haal goede punten voor de bètavakken. 
Oneens     Eens 

38. Bèta is voor jongens. 
Oneens     Eens 

39. Ik vind de mening van mijn ouders over bètavakken belangrijk.  
Oneens     Eens 

 

Als ik voor een bètastudie kies dan doe ik dat omdat… 

 

40. ik dan veel waard ben voor een bedrijf. 
Oneens     Eens 

41. ik meer wil weten van die richting. 
Oneens     Eens 

42. ik hiermee een bijdrage kan leveren aan de vooruitgang van wetenschap. 
Oneens     Eens 

43. ik dan belangrijke dingen voor de samenleving kan doen. 
Oneens     Eens 

44. ik dan carrière kan maken. 
Oneens     Eens 

45. ik daarmee nog veel kanten op kan. 
Oneens     Eens 

46. ik deze vakken het leukste vind. 
Oneens     Eens 

47. ik dan veel geld kan verdienen. 
Oneens     Eens 

48. ik later veel aanzien wil hebben. 
Oneens     Eens 

49. ik dan leiding kan geven aan anderen 
Oneens     Eens 

50. ik dan mensen kan helpen. 
Oneens     Eens 
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51. ik dan een goede baan krijg. 
Oneens     Eens 

52. ik dan de wereld kan verbeteren. 
Oneens     Eens 

 


