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Samenvatting 
 

Een profielkeuze is bepalend voor de toekomst van leerlingen omdat ze hiermee niet alleen hun verdere 

middelbareschoolcarrière vastleggen maar ook hun toekomstige studie- en beroepsmogelijkheden. Een belangrijke 

keuze dus. Maar welke factoren zijn van invloed op de profielkeuze? Dat is de centrale vraag in dit onderzoek. 

 

Er zijn 98 leerlingen ondervraagd door middel van enquêtes in de klas. Het onderzoek concentreerde zich op twee 

momenten in de tweede helft van het schooljaar, namelijk voor en na de definitieve profielkeuze. Dezelfde vragen 

zijn gesteld bij zowel natuurkunde als scheikunde. Er is gekeken naar de vakbeleving van de leerlingen bij 

natuurkunde en scheikunde. Daarnaast is gekeken naar de invloed deze vakbeleving op de profielkeuze. Eveneens 

is gekeken naar de invloed van peers en van cijfers en adviezen op de profielkeuze. 

 

Alle leerlingen vinden het practicum leuk en leerzaam. Leerlingen die een N-profiel kiezen vinden de bèta-vakken 

over het algemeen leuk en niet zo moeilijk. Het cijfer en advies zijn bepalend voor de profielkeuze. Peers hebben 

naar eigen zeggen van de leerlingen geen invloed op hun keuze. Sociogrammen laten wel zien dat leerlingen met 

een N-profiel meer negatieve interacties krijgen.   
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1 Inleiding 
 

Aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw in het kader van de doorstroming van de leerlingen is voor scholen 

een belangrijk onderwerp. De scholen worden door de inspectie niet alleen afgerekend op slagingspercentages, 

maar ook op doorstroomsnelheid van de leerlingen en het realiseren van zo laag mogelijk afstroom. Het is dus van 

belang om zo veel mogelijk leerlingen op het juiste niveau, in een passend profiel te plaatsen, zodat de leerling 

binnen de normale tijd zijn diploma behaalt. Op de school waar dit onderzoek heeft plaatsgevonden was men sterk 

gericht op een betere aansluiting van de onderbouw op de bovenbouw, met als voornaamste doel uitval en 

afstroom onderweg te beperken.  

Vanuit het team voor 3 havo en vwo is er in het jaar voorafgaande aan dit onderzoek reeds gesproken over 

mogelijke aanpassingen van het onderwijs, waaronder differentiatie van het onderwijs naar profielkeuze in de 

laatste fase van de derde klas. Hierdoor hoopt men dat de leerlingen een beter beeld krijgen van de vak-inhoud in 

de bovenbouw, waardoor hun keuze voor een bepaald vak gefundeerder zal zijn. 

 

Mijn eigen ervaring is dat leerlingen in de derde klas bij scheikunde goede prestaties laten zien, maar dat deze niet 

altijd voldoende zijn om succes in de bovenbouw te garanderen. Daarnaast zijn er veel leerlingen die scheikunde 

kiezen, zonder daarbij natuurkunde in hun profiel op te nemen. Leerlingen (in de vierde klas) noemden voor hun 

keuze vaak als reden dat ze minimaal een natuur- en gezondheidsprofiel (met scheikunde) nodig hebben voor hun 

vervolgopleiding, vaak een gezondheidsrichting, en dat ze natuurkunde toch echt te moeilijk vonden. In de praktijk 

blijkt hun keuze maar moeizaam te werken. Misschien omdat ze de moeilijkheidsgraad van scheikunde hebben 

onderschat of hun eigen capaciteiten hebben overschat. Hier zou het aanpassen van het onderwijs in de derde klas 

een goede rol kunnen spelen. 

 

Voordat over het aanpassen van het onderwijs een gefundeerde en definitieve keuze kan worden gemaakt is het 

nodig de huidige stand van zaken te onderzoeken. Waarom kiezen leerlingen voor een bepaald profiel en welke 

factoren beïnvloeden deze keuze? 

Het onderzoek beschreven in dit verslag beoogd te achterhalen welke factoren precies van invloed zijn op de 

profielkeuze. Er wordt onder andere gekeken naar de wijze waarop de leerling tegen bètavakken aan kijken, de 

adviezen van de vakdocenten en de mening van vrienden en vriendinnen (peer-group). 
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2 Literatuur 
 

Een goede doorstroom op de middelbare school een goede profielkeuze en laten een goede studiekeuze zijn van 

maatschappelijk belang. Een verkeerde keuze kost geld doordat de leerling vertraagd en opnieuw de kosten voor 

een jaar onderwijs moeten worden gemaakt. 

Het behalen van een WO (master) diploma kost bij het volgen van de kortst mogelijke route (po, vo, wo) €154.400 

per leerling. De gemiddelde kosten per leerling liggen ruim €5000 hoger (in 2010). Dit verschil is te wijten aan het 

feit dat niet alle leerlingen die uiteindelijk een WO diploma behalen dit via de kortste route doen. 
[1] 

Daarnaast 

heeft de samenleving last van inkomensderving in de vorm van misgelopen belastingen. Deze inkomensderving 

kan oplopen tot zeven miljard euro per jaar. 
[2]

 

Doorstroom en afstroom zijn van belang voor middelbare scholen. Scholen worden door de onderwijsinspectie 

niet alleen afgerekend op hun examenresultaten (het slagingspercentage), maar ook op de snelheid waarmee de 

leerlingen hun diploma behalen en of zij gedurende hun schoolloopbaan op hetzelfde niveau blijven. 
[3]

 

Veel leerlingen doorlopen de eerste jaren (1
e
 en 2

e
 leerjaar) zonder doublures omdat hier nog uitdrukkelijk de 

mogelijkheid bestaat naar een lager niveau af te stromen. 
[4]

 Leerlingen worden in de eerste twee jaren nog 

ingedeeld op niveau. 
[4]

 Daarna heeft ongeveer 15% van de leerlingen te maken met doublure, afstroom of het 

verlaten van het onderwijs zonder diploma. 
[4]

 Opvallend is dat de laatste jaren meer leerlingen op een hoger 

niveau geplaatst worden dan op basis van het basisschooladvies verwacht mag worden. 
[4]

 

Een leerling heeft baat bij een goede indicatie van zijn of haar niveau en capaciteiten omdat de kans op vertraging 

onderweg naar het diploma dan het kleinst is. Voor de leerling is het van belang om de goede profielkeuze te 

maken omdat zij hiermee hun verdere loopbaan voor een groot deel bepalen. Een van de problemen is dat 

leerlingen op de leeftijd waarop ze hun profiel moeten kiezen nog niet in staat zijn de gevolgen van hun keuze te 

overzien. 
[2]

 Niettemin maken alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in de derde klas een keuze voor een van 

de vier profielen of een combinatie van twee van deze profielen. In 
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Tabel 1 staan de verschillende profielen met de bijbehorende vakken vermeld. 
[5,6]

 

In Figuur 1 staan de landelijke cijfers voor de profielkeuze van vwo-leerlingen over een aantal jaren weergegeven. 

De gegevens zijn in dit geval verdeeld over zes mogelijk profielkeuzen. Namelijk ng, nt en n voor de 

natuurprofielen en cm, em en m voor de maatschappijprofielen. Waarbij m en n staan voor de verschillende 

mogelijke combinatieprofielen binnen de maatschappij en natuurstroming. 
[7,8]

 Gemiddeld kiest ongeveer de helft 

van de vwo-leerlingen voor een technisch N-profiel en de andere helft voor een M-profiel. Voor havo-leerlingen 

ligt het aantal leerlingen dat de keuze maakt voor een N-profiel een stuk lager dan op het vwo. Omdat het 

onderzoek alleen vwo-leerlingen betreft, wordt hier niet verder op ingegaan. 

Ongeveer 13% van de vwo leerlingen heeft achteraf spijt van de profielkeuze die ze hebben gemaakt. 
[9]

 Om de 

profielkeuze succesvoller te laten zijn is het van belang te achterhalen welke factoren van invloed zijn op de 

profielkeuze. 
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Tabel 1: Vakken per profiel voor het VWO 
[5,6]

 

Profiel 

Type 

Profiel  

Naam 

Verplichte vakken Profiel vakken Vrije Keuze vakken 

N
(a

tu
u

r) 

Natuur en 

Techniek 

(=NT) 

Nederlandse taal en 

literatuur  

Engelse taal en 

literatuur 

 

Moderne vreemde taal  

 

Maatschappijleer 

 

Algemene natuur-

wetenschappen 

 

Culturele en 

kunstzinnige vorming of 

Klassieke culturele 

vorming  

 

Lichamelijke opvoeding  

 

Wiskunde B  

Natuurkunde  

Scheikunde  

Natuur, leven en technologie, 

informatica, biologie of wiskunde 

D  

Aardrijkskunde 

Bewegen, sport en maatschappij 

Biologie 

Duitse taal en literatuur 

Economie 

Franse taal en literatuur 

Filosofie 

Geschiedenis 

Griekse taal en literatuur 

Informatica 

Kunst (algemeen, beeldende 

vorming, dans, muziek, drama) 

Latijnse taal en literatuur 

Maatschappijwetenschappen 

Management en organisatie 

Natuur, leven en technologie 

Natuurkunde 

Scheikunde 

Wiskunde D 

 

 Natuur en 

Gezondheid 

(=NG) 

Wiskunde A (eventueel B)  

Biologie  

Scheikunde  

Natuur, leven en technologie, 

aardrijkskunde of natuurkunde  

M
(a

a
tsch

a
p

p
ij) 

Economie en 

Maatschappij 

(=EM) 

Wiskunde A (eventueel B) 

Economie  

Geschiedenis 

Management en organisatie,  

aardrijkskunde, 

maatschappijwetenschappen 

of een moderne vreemde taal 

 Cultuur en 

Maatschappij 

(=CM) 

Wiskunde C (eventueel A of B) 

Geschiedenis 

Kunstvakken, filosofie, moderne 

vreemde taal 

of Grieks of Latijn. 

Aardrijkskunde,  

maatschappijwetenschappen  

of economie  

 

Figuur 1: Profielkeuze in procenten voor vwo-leerlingen in jaar 4 t/m 6 van 2007 tot 2011 
[8]
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Verschillende studies hebben laten zien dat het niet zo zeer de houding van leerlingen ten opzichte van de 

bètawetenschappen in het algemeen is die hun keuze voor een natuurprofiel bepaald, maar vooral de perceptie 

van de schoolvakken natuurkunde en scheikunde. 
[10]

 Het is dus raadzaam om leerlingen te vragen naar hun 

houding ten opzichte van de schoolvakken als men conclusies wil trekken over de keuzes die leerlingen maken 

voor een bepaald profiel. 
[10]

 Gedurende de middelbareschooltijd neemt de interesse in bètavakken significant af. 

Leerlingen, met name meisjes, raken minder geïnteresseerd in de technische vakken. 
[10, 11, 12]

 

In een rapport van de University of Cambridge beschrijft Carmen Vidal Rodeiro welke factoren bij Engelse 

leerlingen die hun A-level vakken kiezen van belang zijn. 
[13]

 Deze factoren komen voor een groot deel overeen met 

de schalen voor houding (attitude scales) voor wiskunde van Fennema en Sherman. 
[14]

 Zij benoemen beiden de 

ouders als rolmodel, het belang van de docent, het geslacht van de leerling, de capaciteiten van de leerlingen en 

hun eigen vertrouwen daarin en de perceptie van het nut van het vak. 
[13,14]

 Rodeiro benoemd daarnaast nog de 

etniciteit van de leerling, het plezier dat de leerling in het vak heeft en de invloed van vrienden. Waar Fennema 

enkel aangeeft welke onderwerpen belangrijk zijn om te onderzoeken met betrekking tot de houding van 

leerlingen heeft Rodeiro ook onderzocht in welke mate de genoemde factoren daadwerkelijk van belang zijn voor 

de keuze voor een bepaald vak. Zij geeft aan dat meisjes eerder geneigd zijn om talige en mensgerichte vakken te 

kiezen, terwijl jongens vaker voor een praktisch vak zullen kiezen. 
[13,14]

 Het minder positief zijn van meisjes met 

betrekking tot een technische carrière wordt door Iers onderzoek van Frances et al. bevestigd. 
[11]

 Er zijn echter 

ook studies die nauwelijks effect vinden van het geslacht op de houding ten opzichte van bètavakken, zoals 

bijvoorbeeld twee studies uit Brunei en Hongkong. 
[12,15]

 

Rodeiro geeft aan dat de docent nauwelijks van invloed is op de vakkeuze van de  

Engelse leerlingen. Voor de Nederlandse situatie geeft Diepstraten juist aan dat de docent zeer bepalend is voor de 

profielkeuze van de leerlingen. 
[13,16]

 

Het plezier van de leerling in een vak noemt Rodeiro als een van de bepalende factoren voor de vakkeuze. 
[13]

 De 

houding van een leerling ten opzichte van een vak hangt niet alleen samen met plezier, maar ook met 

moeilijkheidsgraad van het vak en het vertrouwen in eigen kunnen, waarbij dit laatste sterker lijkt te gelden voor 

meisjes dan voor jongens. 
[17]

 Meisjes geven vaker aan bètavakken moeilijk te vinden, terwijl hier op basis van het 

behaalde cijfer geen reden toe is. 
[16,18]

 Leerlingen die een natuurprofiel kiezen geven aan dat ze scheikunde en 

natuurkunde minder moeilijk vinden dan leerlingen die voor een maatschappijprofiel kiezen. Zij besteden dan ook 

niet meer tijd aan hun huiswerk voor de bètavakken. 
[18]

 

Een positieve houding van leerlingen wordt verkregen en behouden wanneer leerlingen de relevantie van een vak 

zien voor het dagelijks leven en voor een toekomstige carrière. 
[10, 13] 

De context waarin een vak wordt geplaatst is 

dus van vitaal belang voor de vakbeleving. Leerlingen zijn geïnteresseerder wanneer voorbeelden uit de dagelijkse 

praktijk worden gebruikt tijdens de lessen. 

Het practicum kan hierin een mooie rol spelen. Leerlingen vinden het practicum leuk en aansprekend. 
[12,16,19]
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Zowel Rodeiro als Diepstraten vinden dat de vrienden geen invloed uitoefenen op de keuze van de leerlingen voor 

een bepaald vak. 
[13,16]

 Terwijl Osborne rapporteerd dat er wel degelijk een invloed is van de peers op de keuze 

voor een bètavak. Steun van de vriendengroep zijn volgens verschillende studies van groot belang voor de 

vrijwillige keuze voor bètavakken. 
[10,20,21] 

Peer-pressure is bij adolescenten aanwezig bij onderwerpen als houding 

ten opzichte van seks, drugsgebruik en in sociale contexten. 
[22]

 Ook bij motivatie en prestatie speelt peer-pressure 

een rol, maar het is niet eenvoudig te meten. 
[23] 

Het is dus niet vreemd dat in de literatuur geen eenduidig beeld 

bestaat met betrekking tot peer-pressure bij de profielkeuze. 

Het analyseren van een sociaal netwerk in een klas geeft duidelijkheid over de sociale interacties binnen een klas 

en kan inzicht geven in de invloeden van peers op elkaars gedachten en gedrag. 
[24]

 Om de interacties binnen een 

klas vast te leggen kan men gebruik maken van sociometrie. Een docent kan sociometrie gebruiken om te 

identificeren welke leerlingen populair zijn en welke leerlingen buiten de groep vallen in sociaal opzicht. 
[25]

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een sociogram op te stellen. Er kan gebruik worden gemaakt van directe 

observatie, maar hierbij kunnen onbedoeld vooroordelen een rol spelen. 
[24]

 Een andere manier om de benodigde 

data te verzamelen is de leerlingen zelf om de informatie te vragen. Een goede methode hiervoor is de 

zogenaamde fixed nomination, waarbij de leerlingen een vastgesteld aantal namen mogen noemen. Hierbij kan 

naar twee typen interacties worden gekeken: 1) de fixed positive nomination, waarbij gevraagd wordt naar een 

vastgesteld aantal leerlingen waarmee een goede relatie bestaat of 2) de fixed negative nomination, waarbij juist 

gevraagd wordt naar een vastgesteld aantal leerlingen waarmee geen of een slechte relatie bestaat. 
[25]

 

Met behulp van de positive nomination kunnen populaire leerlingen worden geïdentificeerd, alsmede leerlingen 

die als het ware genegeerd worden:  geïsoleerden. De eerste groep wordt erg vaak genoemd, terwijl de laatste 

groep niet tot nauwelijks genoemd zal worden door de medeleerlingen. De negative nomination geeft juist inzicht 

in welke leerlingen controversieel zijn in de klas en welke leerlingen afgewezen worden binnen een klas. De 

controversiële leerlingen worden zowel positief als negatief genoemd door hun medeleerlingen. De afgewezen 

leerlingen krijgen bijna alleen negatieve nominaties. 
[25]

 Een nadeel van deze methode kan zijn dat er iets meer 

geïsoleerden gevonden worden dan met andere methoden, waarbij moet worden opgemerkt dat docenten 

aangeven dat de fixed nomination methode het best kloppende resultaat oplevert. 
[26]

 

Met behulp van sociometrie is vastgesteld dat Finse peers (leeftijd 15 jaar) vergelijkbare verwachtingen hebben 

met betrekking tot hun opleiding. Bij meisjes is de mate van aanpassing aan de peer-group een maat voor de 

verwachting met betrekking tot de opleiding, terwijl bij jongens voor de peer-group typisch probleemgedrag 

maatgevend was voor de opleidingsverwachting. 
[27]

 Bij een vergelijkbare groep Finse leerlingen bleek dat 

leerlingen elkaar eerder afwijzen wanneer er cultuurverschillen zijn tussen de peer-groups. Groepen leerlingen met 

hogere cijfers hadden bijvoorbeeld minder op met groepen sportieve leerlingen. 
[28]

 

 

3 Onderzoeksvragen 
 

Onderzoeksvraag: Welke factoren zijn bij de schoolvakken scheikunde en natuurkunde voor leerlingen van 3VWO 

van invloed op de uiteindelijke profielkeuze? 

 

Bij de bovenstaande onderzoeksvraag kunnen drie groepen deelvragen worden geformuleerd: 

 

Ten eerste deelvragen ten aanzien van het bepalen van de daadwerkelijke vakbeleving op verschillende momenten 

in de tweede helft van het schooljaar. (deelvraag 1 t/m 5) Ten tweede een deelvraag ten aanzien van het bepalen 

van de invloed van de vakbeleving op de profielkeuze van de leerlingen. (deelvraag 6 en 7) Ten derde deelvragen 
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ten aanzien van de  invloed van verschillende factoren op de profielkeuze. (deelvraag 8 t/m 10) De laatste twee 

deelvragen hebben betrekking op de invloed van de peer-group op de profielkeuze van de leerlingen. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen het gezin en de vriendengroep van de leerling.  Alleen de vriendengroep wordt in het 

verdere verslag aangeduid met  of peer-group. 

 

1. Wat is de vakbeleving voor de profielkeuze? 

2. Wat is de vakbeleving na de profielkeuze? 

3. Is er een verschil in vakbeleving tussen de vakken scheikunde en natuurkunde? 

4. Hoe hangt de vakbeleving af van de docent? 

5. Wat is de invloed van practicum op de vakbeleving? 

 

De verwachting is dat de vakbeleving licht varieert gedurende het jaar. Omdat de vakken scheikunde en 

natuurkunde qua vakkarakter vergelijkbaar zijn – bètavakken met een duidelijke praktische component – verwacht 

ik dat de vakbeleving tussen deze vakken weinig zal verschillen. De docent zal waarschijnlijk wel van invloed zijn op 

de vakbeleving omdat het kan zijn dat de leerlingen met de ene docent een betere band opbouwen dan met de 

andere. Leerlingen zijn geneigd harder te werken en positiever te oordelen over een vak bij een leuke docent. 

Practicum zal naar verwachting een positieve invloed hebben op de vakbeleving omdat leerlingen graag bezig zijn 

tijdens de les en practicum als een welkome afwisseling wordt ervaren. 

 

6. Wat is de invloed van de vakbeleving op de profielkeuze? 

7. Wat is de invloed van de ervaren moeilijkheidsgraad van het vak op de profielkeuze? 

 

Naar verwachting zullen leerlingen die kiezen voor een vak, meestal ook een positief beeld hebben van dat vak. 

Andersom hoeft het niet zo te zijn dat leerlingen die het vak niet kiezen een negatief beeld hebben een vak. 

Denkbaar is dat de capaciteiten van de leerling dan een grotere rol spelen. Daarnaast zullen er leerlingen zijn, die 

een vak kiezen omdat ze dat voor hun vervolgstudie nodig hebben. Daar zal de vakbeleving waarschijnlijk een 

kleinere rol spelen bij de keuze. De moeilijkheidsgraad van het vak zal negatief van invloed zijn op de profielkeuze, 

leerlingen die natuurkunde en/of scheikunde als moeilijk ervaren zullen minder vaak voor deze vakken kiezen. 

 

8. Wat is de invloed van het geslacht van de leerling op de profielkeuze? Kiezen meisjes exacte vakken 

minder vaak of vaker dan jongens? 

9. Wat is de invloed van het gemiddelde cijfer van de leerling voor het vak op de profielkeuze? 

10. Wat is de invloed van het advies van de vakdocent op de profielkeuze? 

 

Ik verwacht dat meisjes minder vaak zullen kiezen voor een bètavak dan jongens, omdat een bètakeuze voor een 

meisje misschien toch nog steeds minder vanzelfsprekend is. Logischerwijs zullen leerlingen met een hoog cijfer 

voor de bètavakken eerder de keuze voor een N-profiel maken. Dit hangt uiteraard gedeeltelijk samen met het 

advies van de vakdocent. Dit zal eerder positief zijn bij een hoger cijfer dan bij een lager cijfer, hoewel deze relatie 

zeker niet een op een hoeft te zijn. 

 

11. Wat is de invloed van de opleidingsrichting van de ouders/verzorgers op de profielkeuze? 

12. Wat is de invloed van de peer-group op de profielkeuze? 

 

Leerlingen hebben grofweg twee peer-groups: het gezin en de vrienden. De leerlingen worden al dan niet bewust 

beïnvloed door hun omgeving. Ze krijgen door hun omgeving een beeld van wat acceptabel is. Ouders hebben 
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hierin waarschijnlijk een voorbeeldfunctie met betrekking tot bètavakken. Als een of meer gezinsleden affiniteit 

hebben met bètavakken, door studie of beroep, is het voor een leerling een aanvaardbare keuze om een N-profiel 

te ambiëren. Daarnaast zullen vrienden mede bepalen wat acceptabel is. Het is moeilijk voor leerlingen om af te 

wijken van een binnen hun vriendengroep heersende opvatting. De verwachting is dus dat de peer-group relevant 

is voor de profielkeuze, waarbij oorzaak en gevolg nog niet te onderscheiden zijn. Dat wil zeggen dat het uit de 

beschikbare data moeilijk te achterhalen zal zijn of leerlingen met meer bèta-peers een N-profiel kiezen of dat 

leerlingen die een N-profiel kiezen een groep bèta-peers om zich heen verzamelen. 
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4 Werkwijze 

4.1 Respondenten 

Het onderzoek is uitgevoerd in vier derde klassen VWO, bij zowel natuurkunde als scheikunde. Leerlingen kregen 

op twee momenten in het jaar het verzoek om een geanonimiseerde vragenlijst in te vullen (Zie Appendix A). Het 

eerste moment was voor de profielkeuze (januari 2012) en het tweede moment was na de definitieve profielkeuze 

(juni 2012). Op alle genoemde momenten en bij beide vakken is dezelfde groep leerlingen ondervraagd. 

De groep leerlingen bestond uit 98 mogelijke respondenten, verdeeld over vier klassen. In Tabel 2 staat 

aangegeven hoe de respondenten over de klassen waren verdeeld en hoeveel respondenten er per 

afnamemoment waren. In 
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Tabel 3 staat aangegeven welke docent in welke klas les gaf en is te zien hoe de man/vrouw verdeling in de klassen 

was. 

Opvallend is het dalend aantal respondenten bij de laatste afname van de lijst bij scheikunde. Deze daling is te 

wijten aan tijdgebrek in de scheikundeles rond het afnamemoment bij klas A. Hierdoor heeft slechts een fractie 

van de leerlingen de lijst ingevuld. Er is echter geen reden aan te nemen dat de ingevulde data minder 

betrouwbaar zijn.  

De definitieve profielkeuze van de leerlingen staat in Figuur 2 weergegeven. Ongeveer 55% van de leerlingen kiest 

voor een maatschappij profiel en ongeveer 45% voor een natuur profiel. Opvallend is dat een groter percentage 

van de meisjes dan van de jongens een natuur profiel kiest. 

 

Tabel 2: Aantal respondenten per klas, afname moment en vak 

 Afname moment 1 Afname moment 2 

Klas Na Sk Na Sk 

A 22 22 19 9 

B 18 20 19 20 

C 25 26 23 21 

D 26 24 23 23 

Totaal 91 92 84 73 

Percentage 

respondenten 

92,9 % 93,9% 85,7% 74,5% 
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Tabel 3: Docent per vak en klas en man/vrouw verdeling per klas 

 Docent Geslacht leerlingen 

Klas Na Sk M V 

A S M 5 17 

B S K 12 10 

C S K 20 7 

D T K 14 13 

Totaal --- --- 51 47 

 

Figuur 2: Profielkeuze leerlingen in procenten per profiel 

 

4.2 Onderzoeksmethode en instrumenten 

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een schriftelijke vragenlijst, zoals vaak gebruikt wordt bij 

onderzoeken naar vakbeleving. 
[10]

 De lijst die in dit onderzoek is gebruikt is gebaseerd op een bestaande lijst voor 

onderzoek naar vakbeleving voor het vak wiskunde.
[29]

 Er zijn vragen aan de lijst toegevoegd om het meer 

praktische karakter van de vakken natuurkunde en scheikunde te bevragen. Eveneens zijn er vragen aan de lijst 

toegevoegd om de invloed van de peer-group op vakbeleving te verkennen. 

Het eerste gedeelte van de vragenlijst bestond uit algemene vragen m.b.t. de persoonsgegevens van de leerling, 

zoals cijfer, opleiding ouders en advies voor natuurkunde en scheikunde. Het tweede gedeelte vroeg naar 

interacties met klasgenoten. De leerlingen konden hier maximaal vijf namen van leerlingen invullen waarmee ze 

veel interacties hadden en maximaal vijf namen waarmee ze geen tot weinig interacties hadden. Hiermee konden 

sociogrammen worden gemaakt. Het laatste gedeelte van de vragenlijst bestond uit stellingen waarvoor kon 

worden aangegeven in hoeverre de leerling het met de stelling eens was (Likert-schaal). 

4.2.1 Likert-schalen 

 

Er is gebruik gemaakt van een Likert-schaal waarbij de stellingen werden gekwalificeerd op een schaal strekkend 

van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal mee eens). De middenwaarde (=3) vertegenwoordigd een neutrale 

opstelling van de leerling ten opzichte van die bepaalde stelling. De stellingen waren van te voren in categorieën 
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ingedeeld. Stellingen over hetzelfde onderwerp behoren tot dezelfde categorie. Deze categorieën zijn bij de 

analyse van de data gebruikt om antwoorden te groeperen. De volgende categorieën zijn gebruikt: peer-group (P), 

beleving vak: leuk of niet leuk (L), moeilijkheidsgraad vak (M), toekomst: bruikbaar voor studie of baan(T), inzet (I), 

relevantie voor dagelijks leven (R), beleving practicum (L-P), zie Tabel 4. 

 

Tabel 4: Stellingen per categorie 

Categorie Label Vraagnummers 

Peer-group P 1, 4, 34, 37 

Vakbeleving L 2, 6, 9, 15, 17, 18, 19, 27, 32, 39, 41 

Moeilijkheidgraad M 3, 5, 10, 13, 23, 24, 26, 29 

Toekomst T 12, 14, 16, 35, 36 

Inzet I 8, 21, 30, 38 

Relevantie R 11, 22, 25, 28, 31, 42 

Beleving practicum L-P 20, 33, 40 

 

Er zijn dus meerdere stellingen per categorie. De vraagstelling kon negatief of positief zijn. 

Bijvoorbeeld: 

 

15 Ik vind scheikunde een leuk vak. 

39 Scheikunde hangt mij meters de keel uit. 

 

 Vraag nummer 15 is positief gesteld, terwijl vraag 39 negatief gesteld is. Indien een leerling consistent antwoord 

zullen de scores op de Likert-schaal hier precies tegengesteld zijn. 

 

De data zijn in Excel gedigitaliseerd. De gegeven antwoorden zijn numeriek gemaakt. In Appendix B is per vraag 

aangegeven hoe de numerieke toekenning heeft plaatsgevonden. Bij de data-analyse is er vanuit gegaan dat de 

data verkregen uit de stellingen ordinaal is (de datapunten hebben een vastgestelde volgorde, maar de intervallen 

tussen de datapunten zijn niet noodzakelijkerwijs gelijk). 
[30]

 

Doordat de vragenlijsten gecodeerd waren konden lijsten van verschillende afname momenten per leerling aan 

elkaar gerelateerd worden. De data van de verschillende afnamemomenten zijn als een geheel geanalyseerd. Niet 

aan verandering onderhevige data, zoals opleiding van de ouders, opleidingsrichting van de ouders, geslacht van 

de leerling en de docent zijn slechts eenmaal meegenomen in de uiteindelijke analyse. Het opleidingsniveau van de 

ouders is uitgegaan van de hoogst opgegeven niveau. De opleidingsrichting van de ouders is uiteindelijk 

onderverdeeld naar technisch voor minimaal een ouder en niet-technisch (beide ouders). 

Incidenteel ontbrekende datapunten zijn opgevuld door het gemiddelde antwoord op de betreffende vraag in te 

vullen. Niet ingevulde lijsten, bijvoorbeeld door de afwezigheid van een leerling op de afnamedatum, zijn niet 

meegenomen in de analyse. In een dergelijk geval is er geen datapunt. 

4.2.2 Sociografische data 

 

De sociografische data zijn in numerieke vorm in een matrix gezet. De waarden die in de matrix zijn toegekend aan 

een bepaalde interactie staan vermeld in Tabel 5. 

Bij ontbrekende datasets is telkens een 0 ingevuld in de matrix, alsof er geen enkele relatie aangegeven was door 

de betreffende leerling. 
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Tabel 5: Sociografische interacties: numerieke toekenning en omschrijving 

Nummer Omschrijving Resultaat op vragenlijst 

+1 een bestaande positieve relatie de ondervraagde leerling gaf aan wel om te gaan met een 

medeleerling 

0 geen relatie aangegeven de ondervraagde leerling noemde de medeleerling in 

positieve noch negatieve vorm 

1 een bestaande negatieve relatie de ondervraagde leerling gaf aan niet met de 

medeleerling om te gaan 

 

4.3 Data analyse 

De antwoorden op de lijst stellingen zijn geanalyseerd met behulp van het statische programma SPSS. 
[31]

 Allereerst 

is onderzocht hoeveel datasets beschikbaar waren voor de analyse. Vervolgens is per vraag bekeken met behulp 

van histogrammen of de gegeven antwoorden voor elke stelling voldeden aan een Gaussisch profiel. Dat bleek niet 

het geval te zijn, waardoor voorzichtigheid bij de statische analyse van de data geboden is. 

 

Per de van te voren vastgestelde categorieën items is de betrouwbaarheid van de data geanalyseerd. Voor elke 

categorie is de Cronbach’s alfa-waarde berekend. Hiermee is achteraf de betrouwbaarheid van de ingevulde data 

te bepalen. Willekeurig ingevulde lijsten zullen tot een lage alfa leiden. Terwijl betrouwbare data tot een alfa 

waarde hoger dan 0,7 leiden. 
[30, 32]

 

Bij het berekenen van Cronbach’s alfa is rekening gehouden met de vraagstelling. Voor het berekenen van de 

Cronbach’s alfa zijn de antwoorden op tegengestelde vragen omgepoold, zodat een eenduidig beeld verkregen kon 

worden. 

 

In hoeverre de vakken natuurkunde en scheikunde met elkaar overeenkomen is onderzocht met behulp van de 

Kolmogorov-Smirnov toets. 
[30, 33]

 Deze toets mag ook worden gebruikt wanneer de data niet voldoen aan de 

normale (Gaussische) verdeling. Er wordt door middel van twee steekproeven berekend of de verdeling binnen 

twee datasets van elkaar verschilt. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van een half-split toets. De Spearman-Brown en Guttman halfsplit toetsen worden 

normaalgesproken gebruikt om de toetslengte (het aantal vragen) te verifiëren. Naarmate de waarde hoger 

(dichter bij 1) wordt is de toetslengte dichter bij de ideale lengte, waarbij dan het meest betrouwbare resultaat 

verkregen wordt. 
[30]

 

De data worden voor deze toetsen gesplitst en behandeld als twee losse sets, waarbij wordt gedaan alsof er twee 

keer zoveel vragen gesteld zijn. De data zijn in dit geval precies gesplitst in een scheikunde (afnamemoment 1 en 2) 

en een natuurkunde (afnamemoment 1 en 2) deel om natuurkunde en scheikunde met elkaar te vergelijken, en 

nogmaals in een afnamemoment 1 en afnamemoment 2 deel om de twee afnamemomenten met elkaar te kunnen 

vergelijken. 

 

De OVERALS functie is gebruikt om alle beschikbare data uit de stellingenlijst aan twee dimensies te fitten. Deze fit 

geeft een indruk van welke onderwerpen met elkaar te maken hebben. 

De items uit de vragenlijst zijn vervolgens op onderwerp gegroepeerd, zie Tabel 4. Om de afhankelijkheid van deze 

groepen van de twee fit-dimensies te kunnen visualiseren is er een “components loading” grafiek gemaakt. Hierin 

hebben de items per onderwerp een kleur gekregen. 
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Vervolgens zijn de items opnieuw gewaardeerd naar de twee fit-dimensies (ze worden als het ware ontbonden in 

factoren langs de twee nieuwe assen). 

 

De sociografische data is bekeken met het programma UCINET, waarmee sociogrammen kunnen worden gemaakt. 
[34]

 De interacties tussen de leerlingen kunnen duidelijk worden gemaakt en gerelateerd aan profielkeuze en advies 

van de vakdocent. 

De relatie tussen profielkeuze en advies van de vakdocent is zichtbaar gemaakt door een relatieve keuze te 

definiëren t.o.v. het vermeende kunnen op basis van het advies. In Tabel 6 is vermeld hoe de relatieve keuze is 

vastgesteld. Leerlingen met twee negatieve adviezen voor natuurkunde en scheikunde die toch een N-profiel 

kiezen, krijgen afhankelijk van de “bèta-zwaarte” van het profiel een positief getal. Zij kiezen als het ware boven 

hun ingeschatte vermogens. De leerlingen die één positief advies hebben, krijgen een negatief getal als zij geen N-

profiel kiezen, maar een positief getal als ze een NT-profiel kiezen. De leerlingen met een dubbel positief advies 

krijgen een negatief getal als ze geen N-profiel kiezen. Ze krijgen een 0 voor een N-profiel, omdat verondersteld 

wordt dat ze de benodigde capaciteiten te bezitten. 

 

Tabel 6: Relatieve profielkeuze 

 Profielen     

Advies Na/Sk CM EM NG NG/NT NT 

-- 0 0 +1 +1,5 +2 

+-/-+ -2 -1 0 +0,5 +1 

++ -2 -1 0 0 0 

 

 

 

Om de invloed van de peer-group zichtbaarder te maken is een factor voor bètageoriënteerdheid berekend 

volgens de onderstaande formule: 

Bètageöriënteerdheid = ∑ (ProfielB-ProfielA) • InteractieA-B   (1) 

Waarbij : 

ProfielA = profielkeuze leerling A (getal van 1 tot 5) 

ProfielB = profielkeuze leerling B (getal van 1 tot 5) 

Hoe hoger het getal hoe meer bèta het profiel. 

InteractieA-B = de interactie tussen leerling A en B, zoals aangegeven door leerling A ( getal -1, 0 of 1) 

Waarbij 0 = niet ingevuld, 1 = wel interactie, -1 = geen interactie 
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5 Resultaten van de enquêtes 

5.1 Betrouwbaarheid van de data. 

De betrouwbaarheid van de dataset is bepaald door het berekenen van Cronbach’s alfa, zie Tabel 7. Omdat er 

zowel positief als negatief gestelde items in de stellingenlijst zijn opgenomen zijn een aantal vragen omgepoold. 

Slechts in een schaal was het nodig om 1 stelling te verwijderen om een Cronbach’s alfa boven de 0,7 te behalen. 

In de peer-group categorie is stelling nummer 37 verwijderd. Deze stelling vraagt enkel naar de mening van peers 

over het vak en niet naar de invloed van de peers op de eigen keuze. Hierdoor wordt hier iets anders gevraagd dan 

de peer-group categorie beoogd te onder zoeken. 

 

Tabel 7: Cronbach's alfa per schaal 

Categorie Label Vraagnummers Omgepoolde vragen Cronbach’s alfa 

Peer-group P 1, 4, 34, 37 Geen 0,709 

Leuk L 2, 6, 9, 15, 17, 18, 19, 27, 32, 39, 41 2, 17, 19, 32 en 39 0,925 

Moeilijkheidgraad M 3, 5, 10, 13, 23, 24, 26, 29 10 en 13 0,935 

Toekomst T 12, 14, 16, 35, 36 7, 14 en 36 0,950 

Inzet I 8, 21, 30, 38 8 en 38 0,885 

Relevantie R 11, 22, 25, 28, 31, 42 22 en 25 0,931 

Beleving practicum L-P 20, 33, 40 40 0,875 

 

Alle alfa-waarden zijn boven de 0,7, waaruit mag worden geconcludeerd dat de data intern consistent zijn. De 

dataset kan dus verder worden geanalyseerd. Bij de verdere analyse van de data is er vanuit gegaan dat de 

gebruikte schalen ook uni-dimensionaal zijn – een specifiek onderdeel meten – hoewel dit alleen op basis van de 

hoge alfa waarden niet met zekerheid te concluderen is. 
[10,30]

 

Om de analyse te vergemakkelijken zijn de items in een categorie samengevoegd tot een schaal. De waarden van 

de antwoorden op de stellingen binnen een categorie zijn opgeteld en daarna gedeeld door het aantal totaal 

stellingen in die categorie. Dit is gedaan omdat het aantal stellingen per categorie niet gelijk is. In Appendix C zijn 

voor alle stellingen apart de waarden van het gemiddelde en de standaard afwijking opgenomen. 

5.2 Vakbeleving 

De resultaten van de antwoorden op de stellingen staan per schaal per schaal in Tabel 8. Hierin zijn alle 

afnamemomenten en vakken samengevoegd. Het aantal datapunten per schaal is lager dan het aantal afgenomen 

enquêtes omdat voor elk ontbrekend data-punt alle antwoorden van de betreffende leerling binnen een schaal 

niet meer worden meegenomen in de analyse. 

   

Leerlingen geven aan dat de mening van hun klasgenoten niet van belang is als zij zelf een keuze moeten maken 

voor een vak of profiel. Het gemiddelde voor de peer-schaal ligt ruim onder de middenwaarde van de Likert-

schalen. 

Over de laatste helft van het schooljaar bekeken zijn de leerlingen licht negatief over de praktische bètavakken. 

Het gemiddelde ligt hier net onder de middenwaarde, maar het verschil met de middenwaarde is wel kleiner van 

de standaard afwijking. 
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Leerlingen geven aan dat de vakken natuurkunde en scheikunde niet zo moeilijk zijn voor ze. Hier ligt het 

gemiddelde net boven de middenwaarde, terwijl de standaard afwijking weer groter is dan het verschil tussen de 

middenwaarde en het gemiddelde. 

De leerlingen zijn maar matig overtuigd van het nut van scheikunde en natuurkunde voor hun toekomst. Het 

gemiddelde ligt weer dicht bij de middenwaarde. 

De leerlingen geven sterk aan dat hun inzet voor de bètavakken niet hoger is dan strikt noodzakelijk. Er wordt voor 

deze vakken niet meer gedaan dan gevraagd wordt door de docent, getuige het lage gemiddelde voor deze schaal. 

De leerlingen staan bijna neutraal ten opzichte van de relevantie van de bètavakken voor het dagelijks leven en 

andere vakken. Het gemiddelde ligt bijna op de middenwaarde. 

Het practicum is bij de bètavakken niet alleen een goed leermiddel, maar wordt door de leerlingen ook als zodanig 

gewaardeerd. Niet alleen vinden leerlingen het practicum leerzaam, maar ze geven ook aan dat het practicum een 

leuke bezigheid is. Het gemiddelde ligt hier dan ook ruim boven de middenwaarde. 

 

Tabel 8: Gemiddelde en standaard deviatie per schaal, voor alle vakken en afnamemomenten samen 

  N Mean Std. Deviation 

Peer 54 1,5664 ,45367 

Leuk 47 2,5019 ,74085 

Moeilijkheidsgraad 51 3,4835 ,66768 

Toekomst 49 2,7321 ,86536 

Inzet 55 1,8625 ,61806 

Relevantie 49 2,8963 ,70875 

leuk_practicum 53 4,1415 ,60416 

Valid N (listwise) 36     

 

5.2.1 Is er een verschil in vakbeleving voor en na de profielkeuze? 

 

De vakbeleving voor de vakken hangt maar weinig af van het afnamemoment. Voor of na de profielkeuze zijn er 

maar marginale verschillen in de antwoorden van de leerlingen. Op basis van de berekende gemiddelden en 

medianen voor de antwoorden op de stellingen kan men zien dat de meeste verschillen niet boven de 

standaarddeviaties uitkomen. (Appendix C) Maar omdat de data niet altijd voldoen aan een normale verdeling is 

het raadzaam nog een andere toets te gebruiken om de natuurkunde en scheikunde datasets met elkaar te 

vergelijken. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Kolmogorov-Smirnov toets. De resultaten van deze toets zijn in 

Figuur 3 weergegeven. 

 

Figuur 3: Resultaten Kolmogorov-Smirnov toets afhankelijk van het afnamemoment 
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De nul-hypothese is voor elke schaal: afnamemoment 1 en afnamemoment 2 zijn hetzelfde. 

Voor zes van de zeven schalen zijn de antwoorden gegeven bij afnamemoment 1 – voor de profielkeuze - 

vergelijkbaar met de antwoorden gegeven bij afnamemoment 2 – na de profielkeuze. Voor deze schalen mag men 

dus concluderen dat er geen significant verschil is tussen de afnamemomenten. 

Alleen voor de schaal inzet is de distributie van de antwoorden niet vergelijkbaar voor de twee afnamemomenten. 

 

In 
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Tabel 9 staan de gegevens voor de schaal inzet weergegeven, per vak en afnamemoment. De gemiddelden liggen 

voor de eerste afnames hoger dan voor de tweede. Leerlingen geven dus aan dat hun inzet daalt naarmate het jaar 

vordert. 
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Tabel 9: Gemiddelde, standaard deviatie en mediaan voor de schaal Inzet, per vak, per afnamemoment 

  inzet_NA1 inzet_NA2 inzet_SK1 inzet_SK2 

N Valid 77 81 69 73 

Missing 21 17 29 25 

Mean 2,8377 2,0244 2,4130 1,7671 

Median 2,7500 2,0000 2,2500 1,7500 

Std. Deviation 1,02016 ,84652 ,95854 ,77988 

 

In Tabel 10 staan de gegevens verkregen uit de half-split toetsen. De split-half coëfficiënten zijn hoog, waaruit mag 

worden geconcludeerd dat de toets-lengte voldoende is. 

De Cronbach’s alfa waarden zijn voor beide afnamemomenten hoog. Daarnaast is de correlatie tussen beide 

helften ook hoog, nl. 0,899. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de veranderingen in antwoorden  als gevolg van 

het afnamemoment marginaal zijn. 

 

Tabel 10: Split-half toetsen - afnamemoment 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,888 

N of Items 14
a
 

Part 2 Value ,897 

N of Items 14
b
 

Total N of Items 28 

Correlation Between Forms ,899 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length ,947 

Unequal Length ,947 

Guttman Split-Half Coefficient ,946 

a. The items are: peer_NA1, leuk_NA1, moeilijk_NA1, toekomst_NA1, inzet_NA1, 

relevantie_NA1, leuk_practicum_NA1, peer_SK1, leuk_SK1, moeilijk_SK1, toekomst_SK1, 
inzet_SK1, relevantie_SK1, leuk_practicum_SK1. 

b. The items are: peer_NA2, leuk_NA2, moeilijk_NA2, toekomst_NA2, inzet_NA2, 

relevantie_NA2, leuk_practicum_NA2, peer_SK2, leuk_SK2, moeilijk_SK2, toekomst_SK2, 
inzet_SK2, relevantie_SK2, leuk_practicum_SK2. 

 

Concluderend, de vakbeleving verandert gedurende het laatste half jaar van het derde leerjaar bij deze leerlingen 

nauwelijks. 

5.2.2 Is er een verschil in vakbeleving tussen de vakken scheikunde en natuurkunde? 

 

De vakbeleving voor de vakken scheikunde en natuurkunde verschilt op het eerste gezicht weinig van elkaar. Op 

basis van de berekende gemiddelden en medianen voor de antwoorden op de stellingen kan men zien dat de 

meeste verschillen niet boven de standaarddeviaties uitkomen. (Appendix  

C) Maar omdat de data niet altijd voldoen aan een normale verdeling is het raadzaam nog een andere toets te 

gebruiken om de natuurkunde en scheikunde datasets met elkaar te vergelijken. Hiervoor is opnieuw gebruik 

gemaakt van de Kolmogorov-Smirnov toets. De resultaten van deze toets zijn in Figuur 4 weergegeven. 

 

Figuur 4: Resultaten Kolmogorov-Smirnov toets afhankelijk van het vak 
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De nul-hypothese is voor elke schaal: Natuurkunde en scheikunde zijn hetzelfde. 

Voor zes van de zeven schalen zijn de antwoorden gegeven bij natuurkunde vergelijkbaar met de antwoorden 

gegeven bij scheikunde. Voor deze schalen mag men dus concluderen dat er geen significant verschil is tussen deze 

twee vakken. 

Alleen voor de schaal relevantie is de distributie van de antwoorden niet vergelijkbaar voor de twee vakken. 

In 
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Tabel 11 staan de gemiddelden, standaarddeviatie en mediaan voor de relevantieschaal weergegeven. De 

gemiddelde waarden voor scheikunde liggen lager dan voor natuurkunde, dit geldt ook voor de mediaan. De 

verschillen zijn niet zo groot, zeker kleiner dan de standaarddeviatie. Het is dus niet direct te achterhalen waarom 

in het geval van de relevantie schaal de nul-hypothese wordt verworpen. 
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Tabel 11: Gemiddelde, standaard deviatie en mediaan voor de schaal Relevantie, per vak, per afnamemoment 

  relevantie_NA1 relevantie_NA2 relevantie_SK1 relevantie_SK2 

N Valid 90 84 87 70 

Missing 8 14 11 28 

Mean 3,0944 3,0615 2,7874 2,7214 

Median 3,1667 3,1667 2,8333 2,7500 

Std. Deviation ,84248 ,79691 ,76321 ,88634 

 

In Tabel 12 staan de resultaten van de half-split toetsen. De splitsing van de data is hier precies tussen 

natuurkunde en scheikunde.  

De waarden voor de half-split coëfficiënten zijn hoog (in het ideale geval is de waarde van deze coëfficiënten gelijk 

aan 1). Het aantal vragen in de lijst is dus voldoende om conclusies te mogen trekken.  

De Cronbach’s alfa waarde voor beide helften is hoog en ook correlatie  tussen de twee helften is behoorlijk 

(0,834). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de afnamen bij natuurkunde en scheikunde weliswaar niet identiek 

zijn, maar wel op elkaar lijken. Dit ondersteund de analyse van de gemiddelden, medianen en standaarddeviaties, 

waar ook weinig verschillen tussen natuurkunde en scheikunde werden geconstateerd (zie Appendix C). 

 
Tabel 12: Split-half toetsen - vak 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,905 

N of Items 14
a
 

Part 2 Value ,892 

N of Items 14
b
 

Total N of Items 28 

Correlation Between Forms ,834 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length ,909 

Unequal Length ,909 

Guttman Split-Half Coefficient ,907 

a. The items are: peer_NA1, leuk_NA1, moeilijk_NA1, toekomst_NA1, inzet_NA1, 

relevantie_NA1, leuk_practicum_NA1, peer_NA2, leuk_NA2, moeilijk_NA2, toekomst_NA2, 
inzet_NA2, relevantie_NA2, leuk_practicum_NA2. 

b. The items are: peer_SK1, leuk_SK1, moeilijk_SK1, toekomst_SK1, inzet_SK1, 
relevantie_SK1, leuk_practicum_SK1, peer_SK2, leuk_SK2, moeilijk_SK2, toekomst_SK2, 
inzet_SK2, relevantie_SK2, leuk_practicum_SK2. 

 

Concluderend, er zijn wel kleine verschillen tussen natuurkunde en scheikunde, maar de over het algemeen 

gesproken komt de vakbeleving voor deze twee vakken behoorlijk overeen. De achterliggende reden voor de 

kleine verschillen is niet direct evident. 
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5.2.3 Hoe hangt de vakbeleving af van de docent? 

 

Door het berekenen van een Pearson correlatie voor elke categorie met de docent is onderzocht of en in hoeverre 

de vakbeleving afhankelijk is van de docent. Hierbij zijn alle antwoorden van alle afnamemomenten meegenomen. 

De docenten, twee voor natuurkunde en twee voor scheikunde, zijn genummerd van 1 t/m 4. 

 

Bij de schalen toekomst, inzet, relevantie en leuk-practicum is er een significante relatie tussen docent en de 

antwoorden op de stellingen van de leerlingen, zie Tabel 13. 

Dit betekent dat in deze gevallen de docent een positieve dan wel negatieve invloed heeft op de vakbeleving van 

de leerlingen. 

Hoe hoger de waarde van de Pearson correlatie coëfficiënt hoe sterker de correlatie is, ofwel hoe steiler de lijn in 

de correlatie grafiek. Een waarde van 1 geeft een perfecte lineaire correlatie aan, een waarde van 0 geeft aan dat 

er geen enkele correlatie tussen de twee variabelen bestaat. 

Bij een positieve waarde van Pearson loopt de lijn schuin omhoog, bij een negatieve waarde schuin omlaag en is er 

dus sprake van een negatieve correlatie. 

In alle significantie gevallen is de Pearson correlatie coëfficiënt laag. Dit betekent dat er wel een correlatie is, maar 

dat deze niet erg sterk is voor de betreffende schaal. 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat de er verschillen zijn in de correlaties binnen de schalen zelf, zowel in richting 

als in grootte en significantie. 

 

Tabel 13: Pearson  correlatie coëfficiënten - docent met alle schalen 

  Peer Leuk moeilijk toekomst inzet relevantie Leuk 

practicum 

Docent Pearson 

Correlation 

0,018435 -0,08954 -0,05152 -,181** -,162** -,183** ,153** 

 Sig. (2-tailed) 0,735219 0,106062 0,34939 0,000928 0,004836 0,000809 0,00499 

 N 339 327 332 333 300 331 335 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Er is dus wel een effect van de docent op de vakbeleving. Dit geldt niet voor alle schalen, en de invloed van de 

docent is maar klein. 
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5.2.4 Wat is de invloed van practicum op de vakbeleving?  

 

De L-p schaal vragen zijn gesteld om te onderzoeken wat het practicum doet voor de vakbeleving van natuurkunde 

en scheikunde. In Tabel 8 staat de voor de gehele schaal aangegeven wat de beleving van het practicum is. De 

leerlingen geven aan de het practicum een positieve invloed heeft op hun vakbeleving. 

In Tabel 14 staan de gemiddelden, standaard deviaties en medianen voor alle items in de leuk-practicum schaal 

weergegeven, voor zowel natuurkunde als scheikunde voor beide afnamemomenten. 

 

Tabel 14: Gemiddelden, standaard deviaties en medianen voor alle items in de schaal leuk-practicum 

Vraag type + + - + + - 

 Natuurkunde NA1_20l_p NA1_33l_p NA1_40l_p NA2_20l_p NA2_33l_p NA2_40l_p 

N Valid 91 91 91 84 84 84 

Missing 7 7 7 14 14 14 

Median 3,96 3,89 1,63 3,85 3,84 1,50 

Mean 4,00 4,00 1,00 4,00 4,00 1,00 

Std. Deviation 0,999 0,809 0,902 0,988 0,963 0,843 

Variance 0,998 0,654 0,814 0,976 0,927 0,711 

 Scheikunde SK1_20l_p SK1_33l_p SK1_40l_p SK2_20l_p SK2_33l_p SK2_40l_p 

N Valid 92 92 92 73 73 73 

Missing 6 6 6 25 25 25 

Median 4,23 4,03 1,27 4,16 3,78 1,45 

Mean 4,00 4,00 1,00 4,00 4,00 1,00 

Std. Deviation 0,866 0,748 0,613 0,898 1,239 ,782 

Variance 0,750 0,559 0,376 0,806 1,534 ,612 

 

De gemiddelden en de mediaan wijken voor alle items zowel voor natuurkunde als scheikunde af van de 

middenwaarde. De leerlingen geven dus meer uitgesproken antwoorden op de stellingen over het practicum. In de 

meeste gevallen is de afwijking van de middenwaarde groter dan de standaarddeviatie, waaruit geconcludeerd 

mag worden dat het gemeten effect significant is. Er zijn kleine verschillen tussen de eerste en de tweede afname. 

 

De leerlingen geven duidelijk aan dat practicum een zeer positieve invloed heeft op hun vakbeleving. Ze vinden 

practicum leuk. Daarbij geven ze aan het practicum niet te willen missen. Dit verandert gedurende het jaar 

nauwelijks. 

Bijkomend positief effect is dat ze het practicum grotendeels als leerzaam ervaren. Bij natuurkunde en scheikunde 

is het gebruik van practica om kennis en vaardigheden over te brengen dus een goed plan. 

 

5.3 Wat is de invloed van de vakbeleving op de profielkeuze? 

Voor alle schalen is de Pearson correlatie met de profielkeuze berekend. De resultaten hiervan staan in  Tabel 15. 

Voor de schalen peer en leuk-practicum is geen correlatie met het gekozen profiel gevonden. De invloed van de 

peer-group wordt verder besproken in Hoofdstuk 6. Het leuk vinden van practicum heeft geen correlatie met het 

gekozen profiel. Dit klopt met de resultaten besproken in paragraaf 5.2.4. Het merendeel van de leerlingen gaf aan 

het practicum leuk en leerzaam te vinden, ook de leerlingen die geen N-profiel kozen. De andere schalen hebben 

wel een significante correlatie met de profielkeuze. 
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Er is een positieve correlatie tussen het kiezen van een N-profiel en of de leerling het vak leuk vindt. 

Daarnaast zien leerlingen die een N-profiel kiezen natuurkunde en scheikunde als nuttig voor hun toekomst. De 

moeilijkheidsgraad van natuurkunde en scheikunde wordt door de leerlingen die een N-profiel kiezen minder hoog 

ervaren dan door de leerlingen die een M-profiel kiezen. 

Er is ook nog een positieve correlatie tussen de inzet van de leerling en het kiezen van een N-profiel. Leerlingen 

geven dus aan dat ze zich meer inzetten voor natuurkunde en scheikunde als ze voor een N-profiel kiezen. Ze zijn 

ook meer overtuigd van de relevantie van deze vakken voor andere vakken en het dagelijks leven als ze voor een 

N-profiel kiezen. De laatste twee correlaties zijn wel minder sterk. 

 

Tabel 15: Pearson Correlatie coëfficiënten - gekozen profiel met alle schalen 

  Peer leuk Moeilijk Toekomst inzet relevantie Leuk 

practicum 

g
e

k
o

ze
n

_
p

ro
fi

e
l 

Pearson 
Correlation 

0,223663 ,552** ,532** ,654** ,324* ,379* 0,004021 

Sig. (2-tailed) 0,12647 0,00015 0,000117 1,48E-06 0,023179 0,010175 0,978362 

N 48 42 47 44 49 45 48 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 

5.4 Wat is de invloed van de geslacht van de leerling op de profielkeuze? 

In Figuur 2 is te zien dat ongeveer 55% van de leerlingen voor een M-profiel kiest en ongeveer 45% voor een M-

profiel. Opvallend is dat het percentage meisjes dat voor een N-profiel kiest hoger ligt dan het percentage jongens.  

Het exacte aantal meisjes en jongens dat voor een bepaald profiel kiest staat weergegeven in 
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Tabel 16. Nagenoeg evenveel jongens als meisjes hebben hun profielkeuze aangegeven. 

De grote bijdrage van meisjes aan het N-profiel is vooral te wijten aan een keuze voor een natuur en gezondheids 

profiel (NG of NG/NT). 
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Tabel 16: Aantal meisjes en jongens per gekozen profiel 

gekozen_profiel  Geen CM EM NG NG/NT NT Totaal 

Geslacht m 0 3 23 3 4 10 43 

 v 1 10 12 7 8 4 42 

Totaal  1 13 35 10 12 14 85 

 

Er is geen correlatie gevonden tussen het geslacht en het gekozen profiel (zie Tabel 17 en Tabel 18).  

De reden daarvoor is dat ongeveer evenveel jongens als meisjes kiezen voor een N-profiel en een M-profiel. 

Wanneer er een gedetailleerdere verdeling van de profielen wordt gebruikt (CM, EM, NG, NG/NT, NT) blijft het 

beeld van geen correlatie bestaan, zie Figuur 5. Hoewel het wel opvalt dat jongens met een M-profiel vaker voor 

de economische (EM) variant dan voor de cultuur (CM) variant, terwijl meisjes met een N-profiel vaker kiezen voor 

de gezondheids-variant (NG, NG/NT). 

 

Tabel 17: Gemiddelde, standaard deviatie en aantal meetpunten voor het gekozen profiel en het geslacht 

  Mean Std. Deviation N 

gekozen_profiel 2,7176 1,36810 85 

Geslacht 1,51 ,502 98 

 

Tabel 18: Pearson correlatie coëfficiënten – gekozen profiel met geslacht leerling 

  Geslacht 

gekozen_profiel Pearson Correlation ,124 

Sig. (2-tailed) ,260 

N 85 

 

Figuur 5: Profielkeuze gedetailleerd in procenten 
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5.5 Wat is de invloed van het advies van de vakdocent en het cijfer op de 

profielkeuze? 

De profielkeuze wordt in behoorlijk sterke mate bepaald door het advies van de vakdocenten. De leerlingen gaan 

in 70-80% van de gevallen met in het advies van de docent, zoals te zien is in Tabel 19 en Tabel 20. Dit betekent dat 

zij bij een positief advies voor natuurkunde en/of scheikunde een N-profiel kiezen en bij een negatief advies kiezen 

ze een M-profiel.  In 20-30% van de gevallen kiezen ze dus tegen het advies van hun vakdocent in. Dat kan 

verschillende redenen hebben. In het geval van een positief advies voor natuurkunde en scheikunde en een keuze 

van een M-profiel kan bijvoorbeeld de interesse voor de bètavakken niet hoog genoeg zijn. In geval van een 

negatief advies voor scheikunde en natuurkunde en toch een keuze voor een N-profiel, kan het zo zijn dat de 

leerling een N-profiel nodig heeft voor de vervolgopleiding of bijvoorbeeld dat de adviezen voor de talen of 

zaakvakken (geschiedenis en aardrijkskunde) ook negatief zijn. Deze adviezen zijn in dit onderzoek niet 

meegenomen. 

 

Tabel 19: Profielkeuze en advies - natuurkunde 

definitief advies 

natuurkunde 

gekozen_profiel     Totaal 

  geen CM EM NG NG/NT NT  

 negatief 1 8 10 2 3 1 25 

 vraagteken 0 1 11 2 0 0 14 

 positief 0 3 7 4 7 12 33 

Totaal  1 12 28 8 10 13 72 

 

Tabel 20: Profielkeuze en advies - scheikunde 

definitief advies 

scheikunde 

gekozen_profiel     Totaal 

  geen CM EM NG NG/NT NT  

 negatief 1 5 16 4 2 2 30 

 vraagteken 0 0 3 0 0 0 3 

 positief 0 2 7 2 5 5 21 

Totaal  1 7 26 6 7 7 54 

 

Er is een positieve correlatie tussen de adviezen van de vakdocenten en de profielkeuze van de leerlingen, zoals te 

zien in Tabel 21. Deze correlatie lijkt niet zo sterk, maar dat kan te wijten zijn aan het feit dat de profielen 

oplopend genummerd zijn van 1 t/m 5, waarbij 1 en 2 M-profielen zijn en 3 t/m 5 N-profielen en dat de verdeling 

van de leerlingen over de profielen niet evenredig is. 

Ook met het gemiddelde cijfer voor het natuurkunde en scheikunde is een positieve correlatie met de 

profielkeuze, Tabel 22. Een leerling met een hoger cijfer voor deze vakken is dus eerder geneigd om een N-profiel 

te kiezen. Het cijfer zegt uiteraard iets over de capaciteiten van een leerling voor het betreffende vak, hoewel in de 

derde klas vaak nog goede cijfers kunnen worden gehaald op basis van inzet i.p.v. inzicht. 

Het advies van de vakdocent vertoond een hoge correlatie met het cijfer van de leerling, Tabel 23 en Tabel 24 . Dit 

kan grofweg twee oorzaken hebben: de docent baseert zijn of haar advies op het cijfer en/of de toetsen geven een 

afdoende beeld van de capaciteiten van de leerling (ook wat betreft inzicht). 
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Tabel 21: Pearson correlatie coëfficiënten - gekozen profiel met definitieve adviezen 

  NA2_def_Adv SK2_def_Adv 

gekozen_profiel Pearson 
Correlation 

,490** ,351**  

 Sig. (2-tailed) 1,26E-05 0,009159  

 N 72 54  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tabel 22: Pearson correlatie coëfficiënten - gekozen profiel met cijfer 

  NA2_cijfer SK2_cijfer 

gekozen_profiel Pearson 

Correlation 

,482** ,416** 

 Sig. (2-tailed) 1,02E-05 0,000457 

 N 76 67 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tabel 23: Pearson correlatie coëfficiënten - definitief advies met cijfer natuurkunde 

  NA1_cijfer NA2_cijfer 

NA2_def_Adv Pearson 
Correlation 

,741** ,616** 

 Sig. (2-tailed) 7,14E-13 8,48E-09 

 N 67 72 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tabel 24:  Pearson correlatie coëfficiënten - definitief advies met cijfer scheikunde 

  SK1_cijfer SK2_cijfer 

SK2_def_Adv Pearson 
Correlation 

,597** ,739** 

 Sig. (2-tailed) 4,68E-06 1,81E-10 

 N 50 54 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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6 Peer-group 
 

De leerlingen is gevraagd of hun vrienden en vriendinnen (de peer-group) invloed hebben op hun keuze. Kortom 

als mijn vriend kiest voor een N-profiel, dan kies ikzelf er ook voor. 

Zowel voor als na de profielkeuze, geven de leerlingen aan dat hun keuze niet beïnvloed wordt door wat hun 

vrienden vinden van natuurkunde en scheikunde, Tabel 25 en 
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Tabel 26. Ze laten er geen twijfel over bestaan dat hun profielkeuze een persoonlijke keuze is. 

Opvallend hierbij is wel dat de leerlingen niet goed lijken te weten of hun vrienden de vakken natuurkunde of 

scheikunde echt leuk vinden (stelling 37). Ze geven hier een veel neutraler antwoord dan op de andere stellingen 

over de peer-group. 

 

Tabel 25: Invloed van de peer-group volgens de leerlingen, voor de profielkeuze 

Vraag type + + + 0 

 Natuurkunde NA1_1p NA1_4p NA1_34p NA1_37p 

N Valid 91 91 91 91 

Missing 7 7 7 7 

Median 1 2 1 3 

Mean 1,307692 1,912088 1,444444 2,730337 

Std. Deviation 0,609 1,102 0,831 ,952 

Variance 0,371 1,214 0,691 ,906 

 

Vraag type + + + 0 

 Scheikunde SK1_1p SK1_4p SK1_34p SK1_37p 

N Valid 92 92 92 92 

Missing 6 6 6 6 

Median 1 1,5 1 3 

Mean 
1,402174 1,847826 1,347826 2,450549 

Std. Deviation 0,878 1,079 0,804 ,986 

Variance 0,771 1,163 0,647 ,973 
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Tabel 26: Invloed van de peer-group volgens de leerlingen, na de profielkeuze 

Vraag type + + + 0 

 Natuurkunde NA2_1p NA2_4p NA2_34p NA2_37p 

N Valid 84 84 84 84 

Missing 14 14 14 14 

Median 1 1 1 3 

Mean 1,22619 1,761905 1,214286 2,614458 

Std. Deviation 0,683 1,037 0,695 1,028 

Variance 0,466 1,075 0,484 1,056 

 

Vraag type + + + 0 

 Scheikunde SK2_1p SK2_4p SK2_34p SK2_37p 

N Valid 73 73 73 73 

Missing 25 25 25 25 

Median 1 1 1 2 

Mean 1,136986 1,671233 1,452055 2,222222 

Std. Deviation 0,451 0,958 1,001 1,057 

Variance 0,203 0,918 1,001 1,117 

 

Er is geen significante correlatie tussen het gekozen profiel en de door leerlingen aangegeven invloed van de peer-

group, zoals blijkt uit de Pearson correlatie coëfficiënt in Tabel 27. Leerlingen die een M-profiel kiezen zeggen dus 

niet anders te reageren op hun peers dan leerlingen die een N-profiel kiezen. 

 

Tabel 27: Pearson correlatie coëfficiënten - gekozen profiel met peer-group 

  peer 

gekozen_profiel Pearson Correlation 0,223663 

 Sig. (2-tailed) 0,12647 

 N 48 

 

Ouders maken voor leerlingen deel uit van hun omgeving en kunnen dus mede van invloed zijn op de profielkeuze 

van de leerling. Er is in dit onderzoek enkel gevraagd naar de opleidingsrichting en het opleidingsniveau van de 

ouder(s). In de antwoorden is niet gespecificeerd voor welke ouder (vader of moeder) het gegeven antwoord 

geldt. Er is in de dataverwerking op de volgende manier naar gekeken: de leerling heeft in zijn of haar ouders wel 

een technisch rolmodel wanneer een of beide ouders een technische opleiding volgden. 

In 
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Tabel 28 staan de resultaten van de Pearson correlatie berekening, waaruit blijkt dat er in dit geval geen correlatie 

is gevonden tussen de opleidingsrichting van de ouders en het gekozen profiel van de leerling. 
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Tabel 28: Pearson correlatie coëfficiënt - gekozen profiel met opleidingsrichting ouders 

  richting_Ouders 

gekozen_profiel Pearson 
Correlation 

,008 

Sig. (2-
tailed) 

,899 

N 291 

 

Uit de data blijkt dat er in ieder geval geen bewust beïnvloedingsmechanisme is van de peer-group op de 

profielkeuze van de leerling. Dat wil echter nog niet zeggen dat er geen onbewust beïnvloedingsmechanisme in 

werking is. 

Met behulp van de sociografische data wordt verder onderzocht of er een relatie is tussen de peer-group en de 

profielkeuze. (zie paragraaf 6.1) 

6.1 Sociografische data 

Om de invloed van de peer-group verder te onderzoeken is gebruik gemaakt van sociografische data. De leerlingen 

hebben zelf aangegeven met welke leerlingen, binnen hun eigen klas, ze veel omgaan en met welke leerlingen 

weinig tot niet. 

Vervolgens zijn voor alle klassen sociogrammen gemaakt met zowel de positieve interacties (leerlingen gaan wel 

met elkaar om) als de negatieve interacties (leerlingen gaan niet met elkaar om). 

6.1.1 Interacties binnen de klassen 

 

In Figuur 6 staan de vier sociogrammen van de vier verschillende klassen. Elk blokje geeft een leerling weer, een 

rood blokje is een meisje en een blauw blokje is een jongen. De groene pijlen geven positieve interacties weer. 

Met UCINET is de weergave geoptimaliseerd. Het programma doet dit door de lengte van de pijlen te 

optimaliseren (zo klein mogelijk te houden). In Tabel 29 staan de algemene leerlingcodes per klas weergegeven. 

 

Tabel 29: Algemene leerlingcode per klas. Een code bestaat uit een hoofdletter en zes willekeurige cijfers. 

Klas Leerlingcode 

A B000000 

B D000000 

C F000000 

D H000000 

 

Elke klas heeft zichtbaar een andere structuur. Opvallend is dat er weinig interactie tussen jongens en meisjes lijkt 

te zijn. Klas A bestaat uit twee groepen meisjes en een aantal losse leerlingen, voornamelijk jongens. Klas B heeft 

twee groepen, een groep meisjes en een groep jongens. Daarnaast fungeren enkele jongens als tussenfiguren. Zij 

verbinden de jongensgroep met de meisjesgroep in deze klas. Klas C heeft een aantal centrale figuren met wie veel 

leerlingen omgaan. Deze klas lijkt een grotere cohesie te vertonen. Deze klas bestaat voor een groot deel uit 

jongens die goed met elkaar omgaan. De meisjes bevinden zich aan de buitenkant, maar hebben wel interactie 

met elkaar en enkele jongens. Het sociogram heeft een spinnenweb structuur. In klas D lijken duidelijk twee 

groepen te bestaan, een groep jongens en een groep meisjes. Er zijn slechts enkele verbindingen tussen deze 

groepen, daardoor krijgt het sociogram een soort worst-achtige structuur. 
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Figuur 6: Sociogram voor 4 klassen met positieve interacties (rood = meisje, blauw = jongen). 

 
 

In Figuur 7 zijn de leerlingen op dezelfde positie geplaatst, maar nu zijn alleen de negatieve interacties 

weergegeven met rode pijlen. Sommige leerlingen ontvangen schrikbarend veel negatieve interacties. Zij liggen 

dus zeer slecht binnen hun klas. 

In klas D zijn zelfs meer negatieve dan positieve interacties aangegeven. 
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Figuur 7: Sociogram voor 4 klassen met negatieve interacties, zonder optimalisatie. 

 
In Figuur 8 zijn opnieuw de sociogrammen weergegeven met negatieve interacties. In dit geval is er echter wel 

geoptimaliseerd. Het is nu duidelijker zichtbaar dat zowel jongens als meisjes veel negatieve interacties kunnen 

krijgen. Deze leerlingen staan in deze sociogrammen in het midden. Er zijn ook leerlingen die helemaal geen 

negatieve interacties krijgen. Zij staan aan de zijkant van de sociogrammen als losse blokjes weergegeven. 

 

Figuur 8: Sociogram voor 4 klassen met negatieve interacties, met optimalisatie. 
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6.1.2 Interacties gerelateerd aan profiel en bèta-georiënteerdheid 

 

In Figuur 9 t/m Figuur 12 is per klas weergegeven hoe de leerlingen gekozen hebben t.o.v. het advies dat door de 

docent gegeven is. Daarnaast geeft de grootte van het symbool aan hoe bèta-georiënteerd ze zijn, zie paragraaf 

4.3. 

Allereerst valt op dat er vrij veel grijs gekleurde symbooltjes zijn. Van deze leerlingen ontbreekt een of meer keer 

het advies. Daardoor is niet bepaald of ze boven of onder hun advies hebben gekozen omdat hier altijd gekeken is 

naar zowel het advies voor natuurkunde als het advies voor scheikunde. Als een van beide ontbreekt is er geen 

totaal advies bekend en kan er geen bèta-geöriënteerdheid berekend worden. Daarnaast zijn er zowel M-kiezers 

met een groot symbool – heel bèta-georiënteerd – als N-kiezers met een heel klein symbool – niet bèta-

georiënteerd. Dat geeft aan dat de groep rond een N-kiezer niet uitgesproken bèta hoeft te zijn en dat diezelfde N-

kiezer niet per se niet omgaat met alfa’s.  

  

Tabel 30: Legenda Figuur 9 t/m Figuur 12 

Profiel Symbool Keuze t.o.v. advies 

 

Kleur 

Geen ⃝ -2   

CM □ -1  

EM □+ 0  

NG ◊ +1  

NG/NT V +2  

NT ∆ onbekend  

Niet ingevuld +   

 

 

Figuur 9: Positieve interacties (links) en negatieve interacties (rechts) voor klas A 
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Figuur 10: Positieve interacties (links) en negatieve interacties (rechts) voor klas B 

 

 

Figuur 11: Positieve interacties (links) en negatieve interacties (rechts) voor klas C 

 

 

 

 

Figuur 12: Positieve interacties (links) en negatieve  interacties (rechts) voor klas D 

 

 

 

Om te achterhalen wat de interacties tussen de leerlingen aangeven met betrekking tot de profielkeuze zijn zowel 

alle positieve interacties als alle negatieve interacties per profiel geteld. Vervolgens is voor de M-profielen en de N-

profielen uitgerekend hoeveel procent van de interacties naar hetzelfde of naar een tegengesteld profiel ging. 

Deze data zijn weergegeven in 
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Tabel 31. 
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Tabel 31: Interacties per profiel in procenten, M = maatschappij-profiel, N = natuurprofiel en ni = niet ingevuld 

Positieve interacties Van M Van N Van ni 

Naar M 52,94118 41,83007 56,45161 

Naar N 34,70588 45,09804 32,25806 

Naar ni 12,35294 13,0719 11,29032 

Negatieve interacties Van M Van N Van ni 

Naar M 32,35294 46,40523 38,70968 

Naar N 52,94118 30,71895 19,35484 

Naar ni 12,94118 12,4183 8,064516 

 

Van de positieve interacties gaan er meer van een M naar een M-profiel (~53%) dan van een M naar een N-profiel 

(~35%). Voor een N-kiezer is dit minder uitgesproken. Er gaan nog wel wat meer positieve interacties naar 

leerlingen die ook een N-profiel kiezen (~45%) maar er is ook nog behoorlijk aantal interacties naar M-kiezers 

(~42%). 

De negatieve interacties geven een duidelijker beeld. Er gaan duidelijk meer negatieve interacties naar een 

tegengesteld profiel. Dit geldt voor zowel M als N-kiezers. 

Leerlingen geven dus vaker aan niet met een tegengesteld profiel om te gaan, daarnaast geven vooral M-kiezers 

vaker aan wel met een gelijkend profiel om te gaan. 

De peer-group van de leerlingen bestaat dus niet per se vaker uit gelijkgezinden, maar men wendt zich wel vaker af 

van afwijkenden. 

6.1.3 Components Loadings 

 

Alle antwoorden op de stellingen zijn uiteindelijk geanalyseerd met een twee dimensionale componenten analyse. 

Hierbij zijn alle antwoorden gefit aan twee assen:  dimensie 1 en dimensie 2. Nu bestaat dus voor elke stelling twee 

getallen. In 
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Figuur 13 staan de data grafisch gerepresenteerd. Per categorie zijn de verschillende items gekleurd, zodat 

eventuele clustering van items dan wel lineaire verbanden makkelijker te herkennen zijn. 

De meeste items liggen op een schuine lijn van links boven naar rechts beneden. Alleen de items uit de peer-group 

categorie en de practicum gerelateerd items zijn gegroepeerd rond de x-as (dimensie 1). 
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Figuur 13: Components Loading grafiek 

 
Naar aanleiding van de ligging van de datapunten is het assenstelsel aangepast. De data worden dan afgebeeld op 

twee nieuwe assen, waarvan de ene as de “bèta-component” aangeeft en de andere de “praktische” component. 

Een positieve bèta-component geeft aan dat de antwoorden op alle stellingen van de betreffende leerling positief 

waren met betrekking tot de bèta-vakken. Deze leerling is dan dus positief over natuurkunde en scheikunde. 
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6.1.4 Interacties gerelateerd aan profiel en bèta-component 

 

Voor elke klas zijn opnieuw sociogrammen gemaakt waarin de bèta-component is meegenomen. De weergave is 

opnieuw geoptimaliseerd met UNCINET.  

De waarden van de bèta-componenten zijn eerst in intervallen verdeeld en aan elk interval is een kleur toegekend 

om de data visueel te kunnen maken. In Tabel 32 staat een overzicht van de intervallen en de bijbehorende 

kleuren. De grootte van de symbolen geeft telkens aan hoe bèta-georiënteerd een leerling is.  

 

Tabel 32: Intervallen van de bètacomponent waarden met de toegekende kleuren en de symbolen voor de 

profielen zoals die in 
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Figuur 14 t/m Figuur 15 worden gebruikt. 

Profiel Symbool Bètacomponent uit 

Component Loadings interval 

indeling 

Waarde toegekend 

aan interval 

Kleur in 

sociogram 

Geen ⃝ X < -2 1  

CM □ -2 ≤ X ≤ -1 2  

EM □+ -1 ≤ X ≤ -0,25 3  

NG ◊ -0,25 ≤ X ≤ 0,25 4  

NG/NT V 0,25 ≤ X ≤ 1 5  

NT ∆ 1 ≤ X ≤ 2 6  

Niet ingevuld + X  7  

 

Uit de vergelijking tussen de gekozen profielen en de bètacomponent uit de stellingen is te zien dat bijna geen van 

de N-kiezers een lage bètacomponent scoort, zie 
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Figuur 14. Er zijn slechts drie leerlingen die in hun antwoorden op de stellingen blijk geven van weinig bèta-

affiniteit. Deze leerlingen kiezen allemaal tegen het door de leerkrachten geven (voorlopig) advies in voor een N-

profiel, zij hadden een negatief (voorlopig) advies voor natuurkunde en/of scheikunde. 

Er zijn ook drie leerlingen die wel blijk geven van bèta-affiniteit (hoge bètacomponent) en toch geen N-profiel 

kiezen. Twee van deze leerlingen hadden, op basis van het (voorlopig) advies, niet de gewenste capaciteiten voor 

een N-profiel. Bij de derde leerling speelde iets anders. 

De sociogrammen waarin alleen de negatieve interacties zijn meegenomen en waarvan de weergave voor deze 

interacties is geoptimaliseerd laten zien dat er relatief veel N-kiezers gecentreerd staan, zie Figuur 15. Dit betekent 

dat deze leerlingen relatief veel negatieve interacties krijgen. Deze leerlingen hebben meestal ook een hoge 

bètacomponent (groene kleur). Dit is vooral goed zichtbaar in klas D en C. 

Het lijkt er dus op dat leerlingen die een N-profiel kiezen vaker minder goed in de groep liggen dan M-kiezers. 

Waarbij wel moet worden opgemerkt dat het kiezen van een N-profiel of het hebben van een hoge 

bètacomponent niet per definitie betekend dat men een sociale outcast is. Maar de voorkeur voor een bepaald 

profiel geeft wel een indicatie over de sociale positie in de klas. 
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Figuur 14: Positieve interacties voor vier klassen met profielkeuze (vorm) en bètacomponent (kleur) uit 

stellingen (Components Loading) 

 
 

Figuur 15: Negatieve interacties voor vier klassen met profielkeuze en bètacomponent uit stellingen 

(Components Loading) 
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7 Discussie en Conclusie 
 

Leerlingen zijn licht negatief over de bètavakken wanneer gevraagd wordt naar of ze deze vakken leuk vinden, ze 

relevant vinden voor het dagelijks leven en of ze de vakken nuttig achten voor de toekomst. Ze vinden de vakken 

niet extreem moeilijk en hun inzet is niet hoger dan strikt noodzakelijk. De invloed van de peer-group op hun 

vakbeleving is volgens de leerlingen nihil, zoals ook al gevonden door Diepstraten en Rodeira. 
[13,16]

 Het practicum 

heeft een grote positieve bijdrage aan de vakbeleving. 

De vakbeleving voor natuurkunde en scheikunde verschilt nauwelijks. Dit komt waarschijnlijk omdat het allebei 

vakken met een praktisch karakter zijn met beroep op abstractievermogen en rekenvaardigheid van de leerlingen. 

Scheikunde scoort iets lager op de relevantie van het vak voor het dagelijks leven en andere vakken dan 

natuurkunde. Een reden hiervoor kunnen zijn dat een groot deel van de leerlingen bij scheikunde les kreeg van een 

startende docent, die wellicht minder heeft ingespeeld op het gebruikt van scheikunde buiten de school en bij 

andere vakken. Daarnaast kan deze lagere score verklaart worden doordat bij scheikunde in de eerste maanden 

van het jaar de lesstof voor een behoorlijk deel bestaat uit natuurkundige concepten zoals dichtheid en 

fasenovergangen, die vaak al in de tweede klas bij natuurkunde zijn behandeld. Hierdoor kan de leerling het idee 

krijgen dat het vak natuurkunde wel gebruikt wordt bij scheikunde, maar dat andersom nauwelijks overlap 

bestaat. Van Langen geeft ook aan dat het voor leerlingen moeilijk is om de overlap tussen de vakken natuurkunde 

en scheikunde te zien. 
[18]

 

Gedurende de tweede helft van het jaar verandert de vakbeleving voor de bètavakken nauwelijks. Alleen de inzet 

neemt significant af naarmate het jaar vordert. De leerlingen hebben aan het einde van het jaar misschien een 

beter beeld van wat ze moeten doen om een voldoende te halen voor het vak, of zijn er van overtuigd dat meer 

inzet niet gaat helpen. In de literatuur wordt wel een meetbare afname in interesse voor de bètavakken 

besproken. 
[10-12]

 Meestal gaat het hier om een afname in interesse gemeten over meerdere schooljaren. Wellicht 

is de tijdspanne van een half schooljaar te kort om een dergelijke verandering in houding als functie van de tijd te 

meten of vindt de grootste afname in de eerste helft van het schooljaar plaats. 

De vakbeleving hangt slechts voor een klein deel af van de docent. De negatieve correlatie is wellicht weer te 

verklaren doordat een groot deel van de leerlingen een onervaren docent voor de klas had bij scheikunde. 

Opvallend is wel dat de beleving met betrekking tot het practicum bij scheikunde marginaal hoger ligt dan bij 

natuurkunde. Er zijn echter geen vragen gesteld over de invloed van de docent op de vakbeleving. Hierdoor wordt 

niet duidelijk waarom er een correlatie is met de docent. 

Het practicum zelf wordt door de leerlingen als zeer leuk en leerzaam betiteld. Waarschijnlijk is het een welkome 

afwisseling met de reguliere lessen en activeert het de leerlingen doordat zij op een andere manier met de stof 

bezig zijn. Daarnaast is er bij het practicum meestal ruimte voor onderling overleg en is men met de handen bezig. 

Positief is dat de leerlingen het practicum ook als leerzaam ervaren. Dit suggereert dat het practicum een mooie 

rol kan spelen bij het kweken van scientific literacy, 
[35]

 vooral bij leerlingen waarbij het onderwijs in de derde klas 

voor de bètavakken eindonderwijs is. 

De vakbeleving vertoont een positieve correlatie met de profielkeuze. De leerlingen die een N-profiel kiezen zijn 

positief over de bètavakken. Leerlingen die een N-profiel kiezen zien meer het nut van de bètavakken voor hun 

toekomst, wellicht komt dit doordat zij een studie dan wel beroep op het oog hebben waarbij ze deze vakken 

nodig hebben. Deze leerlingen vinden de bètavakken ook leuk. Het lijkt logisch dat leerlingen die een vak saai of 

vervelend vinden minder vlug voor dit vak zullen kiezen. 

Er is ook een duidelijke correlatie tussen de ervaren moeilijkheidsgraad van de bètavakken en de profielkeuze. Een 

leerling die voor een N-profiel kiest zal over het algemeen de bètavakken als minder moeilijk ervaren, dit komt 

overeen met de bevindingen van van Langen.
 [18] 

Deze leerling heeft waarschijnlijk voldoende capaciteiten voor de 

bètavakken, tot uitdrukking gekomen in cijfer en advies, en is zelf voldoende overtuigd van deze capaciteiten. 
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Er is geen significante correlatie tussen het geslacht van de leerling en de profielkeuze. Het percentage meisjes dat 

voor een N-profiel kiest is in dit onderzoek hoger dan het percentage jongens. Dat komt niet overeen met de 

verwachting en ook niet helemaal met de landelijke cijfers. 
[8]

 Wel moet worden opgemerkt dat meisjes veel vaker 

kiezen voor de gezondheidsvariant en jongens vaker voor de techniek variant. De keuze van meisjes voor de 

gezondheidskant kan te verklaren zijn door de grotere interesse van meisjes in mensgerichte onderwerpen. 
[37,38]

 

Zowel het cijfer als het advies van de vakdocent vertonen een positieve correlatie met de profielkeuze. Beiden 

zeggen iets over de capaciteiten van de leerling. Een positief advies zegt ook nog dat de docent vertrouwen heeft 

in de capaciteiten van de leerling, wat de keuze positief kan beïnvloeden. 

De correlatie tussen cijfer en advies is hoog. Het lijkt erop dat de docent hoofdzakelijk naar het cijfer kijkt om tot 

een advies te komen, maar het kan ook zo zijn dat de toetsen (en dus het cijfer) een voldoende betrouwbaar beeld 

geven van de capaciteiten van de leerling. 

De opleiding van de ouders lijkt van weinig belang voor de profielkeuze. Er is geen correlatie gevonden tussen de 

profielkeuze en de opleidingsrichting van de ouders. De gegevens over de ouders zijn niet per ouder gevraagd, 

waardoor in de antwoorden van de leerlingen geen eenduidig beeld te krijgen was over de opleiding van de 

ouders. Daarnaast blijken leerlingen niet altijd te weten wat een ouder voor opleiding heeft gedaan. Als laatste is 

de leerlingen niet gevraagd of ze hun ouders als rolmodel zien en of hun ouders in vloed hebben op de 

profielkeuze. Voor een duidelijker beeld zouden deze vragen wel gesteld moeten worden. 

Leerlingen geven zelf aan dat hun medeleerlingen geen invloed hebben op de profielkeuze. Ze zijn zich dus in ieder 

geval niet bewust van enige invloed van hun peers. De groep vrienden die een leerling om zich heen verzameld is 

meestal divers. Er is dus geen directe relatie tussen de profielkeuze en de aard van de vriendengroep. Opvallend is 

wel dat er meer negatieve interacties plaatsvinden met leerlingen met een tegengesteld profiel. Men keert zich 

dus eerder van een medeleerling af als deze een tegengesteld profiel heeft. Het lijkt er dus op dat ook hier 

tegengestelden elkaar afstoten, zoals eerder gevonden door Laursen. 
[28]

 

Leerlingen met een N-profiel krijgen vaker veel negatieve interacties dan leerlingen met een M-profiel. Onduidelijk 

is nu nog of leerlingen zich bewust meer afkeren van iemand met een afwijkend profiel, en dan vooral van een N-

profiel. Intuïtief voldoet dit beeld wel aan vooroordelen over bèta-nerds, die minder goed in een groep zouden 

liggen, maar er is geen achterliggende oorzaak gevonden. Daarnaast zou je voor de stereotype bèta-nerd kunnen 

verwachten dat er ook minder of geen positieve interacties plaatsvinden, en dat is juist niet het geval bij deze 

leerlingen. 

 

Docenten moeten zich er extra van bewust zijn dat leerlingen kijken naar hun cijfer en het advies wanneer zij een 

keuze maken voor een profiel. Het cijfer moet dus een betrouwbaar beeld geven over de capaciteiten en het 

advies van de docent moet goed en duidelijk onderbouwd zijn. Daarnaast kunnen docenten het practicum inzetten 

om alle leerlingen bij de bètavakken betrokken te houden in de derde klas. 

 

7.1 Aanbevelingen voor verder onderzoek. 

 

Door de vragenlijst enigszins aan te passen en op sommige punten uit te breiden kan een nog duidelijker beeld 

verkregen worden van de factoren die invloed hebben op de profielkeuze. De gegevens over de opleiding van de 

ouders zou per ouder gevraagd moeten worden, dit geeft meteen de mogelijkheid om verschillen in mannelijke en 

vrouwelijke rolmodellen te bekijken. Daarnaast kunnen vragen over invloed van de ouders op de profielkeuze en 

vragen over de invloed van de docent op de vakbeleving worden toegevoegd. 
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Het huidige onderzoek heeft maar op een school plaatsgevonden, gedurende een schooljaar. Het zou goed zijn het 

onderzoek te herhalen op meerdere scholen, gedurende meerdere jaren (zowel de klas volgen tot eindexamen, als 

een aantal jaar achter elkaar een nieuwe derde klas ondervragen). 

Een dergelijk lange termijn onderzoek geeft meer inzicht in de uiteindelijke drijfveren van leerlingen om voor een 

vak te kiezen en wat de consequenties van hun keuze zijn. 

In het ideale geval zouden de vragenlijsten gecombineerd moeten worden met interviews om leerlingen uit te 

laten leggen waarom ze een bepaalde keuze maken. Kloppen de redenen die ze opgeven met de vakbeleving uit de 

vragenlijsten? 

 

Gerelateerd aan het profielkeuze onderzoek zou men kunnen onderzoeken hoe docenten tot hun advies komen en 

hoe ze hun adviezen onderbouwen. Met de docenten samen kan wellicht een bruikbare en overdraagbare lijst 

ontwikkeld worden om duidelijk onderbouwde adviezen te geven die recht doen aan de capaciteiten van de 

leerling. Hiermee zou de leerling dan nog beter op het juiste niveau in een passend profiel geplaatst moeten 

kunnen worden. 
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Appendix A: Vragenlijst en instructie voor scheikunde en natuurkunde 

Vragenlijst voor leerlingen Scheikunde (voor de definitieve profielkeuze)  

 

Hallo 

 

Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik benieuwd naar wat jij van het vak scheikunde vindt.  

Er is al bekend dat er veel dingen van invloed zijn op jouw beleving van een vak, zoals bijvoorbeeld het nut voor een vervolgopleiding of wat je 

vrienden en vriendinnen vinden van het vak. Een aantal van die dingen wil ik graag beter onderzoeken. 

Hieronder staat een hele lijst vragen over het vak scheikunde, elk van die vragen slaat op 1 van de dingen die ik wil onderzoeken. Het is voor het 

onderzoek erg belangrijk dat je de hele vragenlijst invult. 

Als je deze vragenlijst op twee momenten in het schooljaar invult is het ook nog mogelijk om te zien of je mening over het vak gedurende het jaar 

nog verandert.  

Dit is de eerste lijst, later in het schooljaar komt er nog een keer een vragenlijst. 

 

Alvast bedankt voor het invullen, 

 

Daphne Keller 

 

Algemene vragen 

 

Geslacht:      jongen/meisje 

Van welke docent heb je scheikunde?   MSL / KLR 

 

Wat is je gemiddelde cijfer voor scheikunde? 

Zet een kruisje onder de getallen waartussen jouw cijfer valt. 

1 - <2 2-<3 3-<4 4-<5,5 5,5 -<6 6-<7 7-<8 8-<9 9-<10 

         

 

Wat is je voorlopige advies voor het vak scheikunde? / bij de tweede afname is een vraag toegevoegd over de profielkeuze.  

 

Wat is het opleidingsniveau van je ouders/verzorgers? 

Als je ouders/verzorgers verschillende opleidingsniveaus hebben mag je het hoogste niveau invullen. 

 

basisschool / mavo / havo / vwo / mbo / hbo / universiteit / weet niet 

 

Welke opleidingsrichting hebben je ouders/verzorgers gevolgd? 

 

technisch / verzorgend / economisch / kunstzinnig / anders nl . ............................................................./ weet niet 

 

Vrienden en vriendinnen:  

vul hieronder in met welke mensen in de klas je veel omgaat (linker kolom) en met welke mensen je niet/nauwelijks omgaat (rechter kolom) 

Met deze mensen ga ik veel om Met deze mensen ga ik niet of nauwelijks om 

  

  

  

  

  

 

Z.O.Z. voor de stellingen 
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Stellingen 

 

Bij de stellingen moet je invullen of je het met de stelling eens of niet eens bent. 

  H
elem

aal 

m
ee o

n
een

s 

B
eetje

 
m

ee 

o
n

ee
n

s 

W
eet ik n

iet 

B
eetje

 
m

ee 

een
s 

H
elem

aal 

m
ee een

s 

1 Ik kijk eerst wat mijn vriendinnen/vrienden van scheikunde vinden voordat ik ervoor wil kiezen.      

2 Scheikunde zal niet gauw een hobby van mij worden.      

3 Op de een of andere manier kan ik die scheikunde maar niet onder de knie krijgen.      

4 Ik laat aan mijn vrienden/vriendinnen niet gauw merken dat ik anders denk over het vak scheikunde dan zij.      

5 Ik ben best goed in scheikunde.      

6 Vooral bij scheikunde ben ik blij als het lesuur voorbij is.      

7 Ik denk dat je in weinig beroepen iets aan scheikunde hebt.      

8 Ik weiger veel vrije tijd aan scheikunde te besteden.      

9 Onze scheikundelessen zijn vaak boeiend en interessant.      

10 Voor scheikundeproefwerken ben ik zenuwachtiger dn voor andere proefwerken.      

11 Ik merk aan andere vakken dat ik wat aan scheikunde heb.      

12 Scheikunde is van belang om later een baan te krijgen.      

13 Tijdens de scheikundelessen voel ik me haast nooit zenuwachtig.      

14 In je latere leven kun je best zonder scheikunde.      

15 Ik vind scheikunde een leuk vak.      

16 Ik zou later best een baan willen waarbij je scheikunde gebruikt.      

17 Het interesseert mij niet zo wat er in de scheikundelessen wordt verteld.      

18 In mijn vrije tijd doe ik wel eens spelletjes die iets met scheikunde te maken hebben.      

19 Zonder scheikunde zou het op school veel leuker zijn.      

20 Bij scheikunde vind ik practicum doen leuk      

21 Ik maak wel eens meer huiswerk voor scheikunde dan we op gekregen hebben.      

22 Ik geloof dat scheikunde maar weinig nut heeft.      

23 Meestal begrijp ik wat er in de scheikundelessen behandeld wordt.      

24 Bij scheikunde ben ik banger om fouten te maken dan bij andere vakken.      

25 Buiten school heb je weinig aan wat je in de scheikundelessen leert.      

26 Ik voel me zeker van mezelf wanneer ik een beurt krijg met scheikunde.      

27 In de scheikundeles gaat de tijd snel voorbij.      

28 Het grootste gedeelte van de scheikunde kun je later goed gebruiken      

29 Van onze scheikundelessen begrijp ik meestal niet zoveel.      

30 Ik hou me ook in mijn vrije tijd wel eens met dingen uit de scheikundelessen bezig.      

31 Bij veel dingen die je iedere dag tegenkomt heb je wat aan scheikunde.      

32 Eigenlijk zou ik liever geen scheikunde volgen.      

33 Van een practicum leer je veel.      

34 Mijn vrienden/vriendinnen vinden scheikunde niet leuk en daarom ga ik het niet kiezen.      

35 Ik kies zeker scheikunde omdat ik het nodig heb voor een vervolgopleiding.      

36 Als ik scheikunde nodig zou hebben voor een vervolgopleiding, zou ik er sterk over denken om een andere 

vervolgopleiding te kiezen. 

     

37 Mijn vrienden/vriendinnen vinden scheikunde leuk.      

38 Voor scheikunde doe ik niet meer dan nodig is.      

39 Scheikunde hangt mij meters de keel uit.      

40 Zonder practicum was scheikunde veel leuker      

41 Ik vind het fijn om zelf een scheikundevraagstuk op te lossen.      

42 Als er scheikundige voorbeelden uit het dagelijks leven worden gebruikt in de les vind ik de scheikunde les leuker.      
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Appendix B: Numerieke toekenning bij vragen en stellingen 
 

In rood staan de numerieke toekenningen bij elke vraag weergegeven. 

 

 

Geslacht:      jongen = 2 / meisje = 1 

Van welke docent heb je scheikunde/natuurkunde? SAL = 1 / TIL = 2 / MSL = 3 / KLR = 4 

 

Wat is je gemiddelde cijfer voor scheikunde? 

Zet een kruisje onder de getallen waartussen jouw cijfer valt. 

1 - <2 2-<3 3-<4 4-<5,5 5,5 -<6 6-<7 7-<8 8-<9 9-<10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Profielkeuze: CM = 1 / EM = 2 / NG = 3 / NG/NT = 4 / NT = 5 / geen = 0 / niet ingevuld = 8 

 

Wat is het opleidingsniveau van je ouders/verzorgers? 

Als je ouders/verzorgers verschillende opleidingsniveaus hebben mag je het hoogste niveau invullen. 

 

Basisschool = 1  / mavo = 2  / havo = 3 / vwo = 4 / mbo = 5 / hbo = 6 / universiteit = 7 / weet niet = 8 / geen antwoord = 0 

 

Welke opleidingsrichting hebben je ouders/verzorgers gevolgd? 

 

Technisch / verzorgend / economisch / kunstzinnig / anders nl . ............................................................./ weet niet 

Een technische ouder = 1 

Geen technische ouder = 0 

 
  H
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 Voor elke stelling 1 2 3 4 5 
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Appendix C: Mediaan, gemiddelde en standaardafwijking voor alle 

stellingen 
 

In de volgende paragrafen staan de resultaten van de enquête per categorie gegroepeerd. Bij het analyseren van 

de data zijn zowel de mean (gemiddelde) en de median (mediaan) meegenomen. Doordat de data per individuele 

stelling vaak niet voldoen aan een normale (Gaussische) verdeling geeft de mediaan een beter beeld van de data. 

Voor de mediaan is echter geen standaarddeviatie berekend. 

De data voor de omgepoolde vragen zijn hier gerapporteerd. 

Wat is de vakbeleving voor de profielkeuze? 

 

In de komende sub-paragrafen wordt voor het afnamemoment voor de profielkeuze per catergorie besproken wat 

de resultaten van de antwoorden op de stellingen zijn.  

Antwoorden op L-categorie  vragen 

Deze vragen beogen te onderzoeken of leerlingen het vak scheikunde of natuurkunde als leuk zouden betitelen. In 

Tabel 33 staan de statistische gegevens voor de gegeven antwoorden op de stellingen van de L-categorie.  

 

Tabel 33: Statistische gegevens antwoorden Likert-schalen voor de L-catergorie vragen tijdens eerste afname 

Natuurkunde NA1_2l_R NA1_6l_R NA1_9l NA1_15l NA1_17l_R NA1_18l NA1_19l_R NA1_27l NA1_32l_R NA1_39l_R NA1_41l 

N Valid 90 90 91 91 91 91 91 91 90 90 91 

Missing 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 7 

Mean 2,2778 2,9000 2,80 2,81 3,1319 1,69 3,1209 2,59 2,7667 3,1778 2,45 

Median 2,0000 3,0000 3,00 3,00 4,0000 1,00 3,0000 3,00 3,0000 3,0000 2,00 

Std. 
Deviation 

1,24547 1,23661 1,077 1,299 1,20378 1,029 1,15311 1,145 1,46149 1,41880 1,213 

Variance 1,551 1,529 1,160 1,687 1,449 1,060 1,330 1,311 2,136 2,013 1,473 

Scheikunde SK1_2l_R SK1_6l_R SK1_9l SK1_15l SK1_17l_R SK1_18l SK1_19l_R SK1_27l SK1_32l_R SK1_39l_R SK1_41l 

N Valid 91 92 92 92 92 92 91 92 92 92 92 

Missing 7 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 

Mean 1,9670 2,6522 2,76 2,84 3,1630 1,45 3,1538 2,37 2,7609 3,1522 2,30 

Median 2,0000 3,0000 3,00 3,00 3,0000 1,00 3,0000 2,00 3,0000 3,0000 2,00 

Std. 
Deviation 

1,08986 1,17141 1,113 1,198 1,25161 ,790 1,07417 1,056 1,37776 1,27473 1,136 

Variance 1,188 1,372 1,238 1,435 1,567 ,623 1,154 1,115 1,898 1,625 1,291 

 

De gemiddelden liggen dicht rond de middenwaarde van de Likert-schalen (waarde 3), men lijkt dus relatief 

neutraal te staan ten opzichte van de vakken natuurkunde en scheikunde. De mediaan ligt hier eveneens meestal 

op de middenwaarde.  

Alleen voor vraag 2, 17 en 18 bij natuurkunde en 2, 18, 27 en 41 bij scheikunde is er een duidelijk afwijking van de 

mediaan van deze middenwaarde. Schei- en natuurkunde zullen door de meeste leerlingen niet gauw als hobby 

worden beschouwd. Daarnaast zijn de leerlingen gematigd positief over wat er in de natuurkunde les wordt 

verteld en lijkt de tijd in de scheikunde les langzamer te gaan. 

De verschillen tussen natuurkunde en scheikunde zijn verder marginaal. Er zijn kleine verschillen in gemiddelden, 

maar deze zijn allemaal veel kleiner dan de standaarddeviatie van de gemeten data. 
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Antwoorden op M-categorie vragen 

 

Deze vragen beogen te onderzoeken of leerlingen het vak scheikunde of natuurkunde als moeilijk zou betitelen. In 

Tabel 34 staan de statistische gegevens voor de gegeven antwoorden op de stellingen van de M-categorie. 

 

Tabel 34: Statistische gegevens antwoorden Likert-schalen voor de M-categorie vragen tijdens eerste afname 

Natuurkunde NA1_3m_R NA1_5m NA1_10m_R NA1_13m NA1_23m NA1_24m_R NA1_26m NA1_29m_R 

N Valid 90 91 91 91 91 91 91 91 

Missing 8 7 7 7 7 7 7 7 

Mean 3,3444 2,99 3,4945 4,25 3,44 3,9121 3,02 3,3187 

Median 4,0000 3,00 4,0000 5,00 4,00 4,0000 3,00 4,0000 

Std. Deviation 1,38338 1,278 1,29421 ,973 1,213 1,13185 1,125 1,26385 

Variance 1,914 1,633 1,675 ,947 1,471 1,281 1,266 1,597 

Scheikunde SK1_3m_R SK1_5m SK1_10m_R SK1_13m SK1_23m SK1_24m_R SK1_26m SK1_29m_R 

N Valid 92 92 92 92 92 92 92 91 

Missing 6 6 6 6 6 6 6 7 

Mean 3,2500 3,00 3,8043 4,34 3,44 4,0217 3,12 3,4176 

Median 3,5000 3,00 4,0000 5,00 4,00 4,0000 3,00 4,0000 

Std. Deviation 1,33939 1,231 1,23359 ,940 1,102 1,07905 1,137 1,16491 

Variance 1,794 1,516 1,522 ,884 1,213 1,164 1,293 1,357 

 

De gemiddelden wijken duidelijk af van de middenwaarde van de Likert-schalen voor de meeste stellingen. De 

leerlingen zijn dus meer uitgesproken over de moeilijkheidgraad van de vakken natuurkunde en scheikunde. De 

verschillen tussen natuurkunde en scheikunde zijn marginaal. Er zijn kleine verschillen in gemiddelden, maar deze 

zijn allemaal kleiner dan de standaarddeviaties van de gemeten data. De mediaan is voor beide vakken voor alle 

stellingen hetzelfde. 

 

De leerlingen geven aan dat ze de lesstof bij beide vakken best begrijpen (stelling 23 en 26). Ze vinden het vak niet 

extreem moeilijk (stelling 3), maar durven niet met dezelfde sterkte aan te geven dat ze het vak goed te doen 

vinden (stelling 5). In de lessen voelen de leerlingen zich niet zenuwachtig (stelling 13) en ze zijn niet bang om 

fouten te maken in de klas (stelling 24). Ten opzichte van het krijgen van een beurt in de klas staan ze neutraal 

(stelling 26). Voor een proefwerk van natuurkunde of scheikunde zijn de leerlingen niet zenuwachtiger dan voor 

een proefwerk van een ander vak (stelling 10). 

Men lijkt dus aan te geven dat de vakken scheikunde en natuurkunde niet als extra moeilijk worden ervaren, maar 

ook niet als eenvoudig. Het geeft de leerlingen geen gevoel van onrust en ook geen extra stress voor een 

proefwerk. 

Antwoorden op T-categorie vragen 

 

Deze vragen zijn erop gericht te onderzoeken of leerlingen het vak scheikunde of natuurkunde als nuttig voor de 

toekomst zouden betitelen. In Tabel 35 staan de statistische gegevens voor de gegeven antwoorden op de 

stellingen van de T-categorie.  

 

Tabel 35: Statistische gegevens antwoorden Likert-schalen voor de T-categorie vragen tijdens eerste afname 

Natuurkunde NA1_7t_R NA1_12t NA1_14t_R NA1_16t NA1_35t NA1_36t_R 

N Valid 91 91 91 91 91 91 
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Missing 7 7 7 7 7 7 

Mean 3,7912 2,93 2,5165 2,65 2,66 3,4396 

Median 4,0000 3,00 3,0000 2,00 3,00 3,0000 

Std. Deviation 1,13055 1,200 1,23255 1,377 1,529 1,30987 

Variance 1,278 1,440 1,519 1,897 2,337 1,716 

Scheikunde SK1_7t_R SK1_12t SK1_14t_R SK1_16t SK1_35t SK1_36t_R 

N Valid 92 92 91 92 92 92 

Missing 6 6 7 6 6 6 

Mean 3,2174 2,67 2,2308 2,40 2,38 3,5109 

Median 3,0000 3,00 2,0000 2,00 2,00 4,0000 

Std. Deviation 1,10768 1,168 1,15544 1,300 1,474 1,35464 

Variance 1,227 1,365 1,335 1,690 2,172 1,835 

 

De gemiddelden wijken wel wat af van de middenwaarde van de Likert-schalen voor de meeste stellingen, hoewel 

deze afwijking nog binnen de standaarddeviatie valt. Een aantal keer is de mediaan wel afwijkend van de 

middenwaarde. De leerlingen zijn dus enigszins uitgesproken over het nut van de vakken natuurkunde en 

scheikunde voor hun toekomst. De verschillen tussen natuurkunde en scheikunde zijn aanwezig. De gemiddelde 

waarden verschillen minder dan de standaarddeviaties, maar de mediaan is wel net anders.  

 

De leerlingen geven aan dat ze relatief neutraal staan ten opzichte van het idee dat je natuurkunde of scheikunde 

nodig hebt voor een beroep. Bij scheikunde is men er nog iets minder van overtuigd dat het vak nuttig is voor het 

beroepsleven dan bij natuurkunde (stelling 7 en 12). Ze denken dat ze in het latere leven best zonder natuur- en 

scheikunde kunnen leven. Bij scheikunde geven ze dit iets uitgesprokener aan (stelling 14), de mediaan is hier 

afwijkend van de middenwaarde terwijl dit bij natuurkunde niet zo is. De gemiddelden wijken echter niet veel af 

van elkaar, in ieder geval minder dan de standaard deviaties. De leerlingen zien zichzelf later geen baan hebben 

waarin ze met scheikunde of natuurkunde te maken hebben (stelling 16). Als de leerlingen natuurkunde of 

scheikunde nodig hebben voor een vervolgopleiding zijn hun antwoorden niet eenduidig (stelling 35 en 36). Vooral 

bij scheikunde geven leerlingen aan dat ze niet voor het vak kiezen vanwege een vervolgopleiding, maar ze kiezen 

ook geen andere vervolgopleiding als scheikunde nodig blijkt te zijn. Bij natuurkunde ligt de mediaan wel op de 

neutrale waarde, maar het gemiddelde ligt bij beide stellingen ook wat naar de lagere kant.  

Antwoorden op R-categorie vragen 

Deze vragen beogen te onderzoeken of leerlingen het vak scheikunde of natuurkunde als relevant zou betitelen. In 

Tabel 36 staan de statistische gegevens voor de gegeven antwoorden op de stellingen van de R-categorie.  

 

Tabel 36: Statistische gegevens antwoorden Likert-schalen voor de R-catergorie vragen tijdens eerste afname 

Natuurkunde NA1_11r NA1_22r_R NA1_25r_R NA1_28r NA1_31r NA1_42r 

N Valid 91 91 91 91 91 91 

Missing 7 7 7 7 7 7 

Mean 2,90 3,3956 2,7912 3,18 2,80 3,51 

Median 3,00 4,0000 3,0000 3,00 3,00 4,00 

Std. Deviation 1,106 1,26385 1,13055 1,071 1,067 1,129 

Variance 1,223 1,597 1,278 1,147 1,138 1,275 

Scheikunde SK1_11r SK1_22r_R SK1_25r_R SK1_28r SK1_31r SK1_42r 

N Valid 92 90 91 92 92 92 

Missing 6 8 7 6 6 6 
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Mean 2,29 3,1444 2,5714 2,73 2,50 3,54 

Median 2,00 3,0000 2,0000 3,00 2,50 4,00 

Std. Deviation 1,092 1,22301 1,06607 1,028 1,043 1,053 

Variance 1,193 1,496 1,137 1,056 1,088 1,108 

 

De gemiddelden wijken wel wat af van de middenwaarde van de Likert-schalen voor de meeste stellingen, hoewel 

deze afwijking in alle gevallen nog binnen de standaarddeviatie valt. Een aantal keer is de mediaan wel afwijkend 

van de middenwaarde. De leerlingen zijn voorzichtig uitgesproken over de relevantie van de vakken natuurkunde 

en scheikunde. De verschillen tussen natuurkunde en scheikunde zijn aanwezig voor sommige stellingen.  

 

De leerlingen geven aan dat ze weinig merken van de relevantie van scheikunde of natuurkunde in het dagelijks 

leven, andere lessen of voor later (stelling 11, 22 25, 28 en 31). Bij scheikunde is dit gevoel nog iets negatiever dan 

bij natuurkunde, hoewel de verschillen in gemiddelden binnen de standaarddeviaties blijven. De leerlingen geven 

wel aan dat ze het gebruik van voorbeelden uit het dagelijks leven in de les als positief ervaren (stelling 42), bij 

beide vakken ligt het gemiddelde boven de middenwaarde en is de mediaan ook hoger. De leerlingen geven 

daarmee aan baat te hebben bij een duidelijke context waarbinnen het aan te leren concept behandeld wordt.  
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Antwoorden op I-categorie vragen 

 

Deze vragen beogen te onderzoeken wat de inzet van een leerling voor het vak scheikunde of natuurkunde is. In 

Tabel 37 staan de statistische gegevens voor de gegeven antwoorden op de stellingen van de I-categorie.  

 

Tabel 37: Statistische gegevens antwoorden Likert-schalen voor de I-categorie vragen tijdens eerste afname 

Natuurkunde NA1_8i_R NA1_21i NA1_30i NA1_38i_R 

N Valid 91 91 91 91 

Missing 7 7 7 7 

Mean 2,6923 1,68 2,01 2,1429 

Median 2,0000 1,00 2,00 2,0000 

Std. Deviation 1,17087 ,987 1,111 1,08086 

Variance 1,371 ,975 1,233 1,168 

Scheikunde SK1_8i_R SK1_21i SK1_30i SK1_38i_R 

N Valid 92 92 92 92 

Missing 6 6 6 6 

Mean 2,6522 1,47 1,67 2,0543 

Median 2,0000 1,00 1,00 2,0000 

Std. Deviation 1,22640 ,883 ,903 1,18009 

Variance 1,504 ,779 ,816 1,393 

 

De leerlingen zijn dus behoorlijk uitgesproken over hun inzet voor de vakken natuurkunde en scheikunde. Er zijn 

behoorlijke afwijkingen van de gemiddelden van de middenwaarde en ook de mediaan is afwijkend van deze 

middenwaarde. De afwijking van de middenwaarde is in twee gevallen zeker significant omdat de 

standaarddeviatie in deze gevallen kleiner is dan het verschil tussen het gemiddelde en de middenwaarde. 

 

Leerlingen geven aan dat ze liever geen extra vrije tijd in de vakken natuurkunde en scheikunde steken. Bijna 

niemand maakt meer huiswerk dan was opgegeven (stelling 21). De inzet van de leerlingen is dus niet meer dan ze 

zelf nodig achten. 

Overzicht vakbeleving voor de profielkeuze 

 

De verschillen tussen scheikunde en natuurkunde zijn klein. Leerlingen staan behoorlijk neutraal ten opzichte van 

natuur- en scheikunde. De bètavakken worden niet als extreem moeilijk ervaren, maar leerlingen zijn wel 

terughoudender om van zichzelf te zeggen dat ze goed zijn in deze vakken. De overtuiging dat de bètavakken 

nuttig zijn voor hun toekomstige (beroeps)leven is bij de leerlingen niet doorgedrongen. Ze zijn er eerder van 

overtuigd dat ze best zonder deze vakken kunnen. 

De leerlingen geven aan zich zeker niet bovenmatig in te zetten voor natuur- en scheikunde. 

 

Wat is de vakbeleving na de profielkeuze? 

 

Eerst wordt in de komende sub-paragrafen voor het afnamemoment na de profielkeuze per categorie besproken 

wat de resultaten van de antwoorden op de stellingen zijn. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven met 
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betrekking tot de vakbeleving na de profielkeuze. Ten laatste wordt in een vergelijking gemaakt tussen de twee 

afnamemomenten. 

Antwoorden op L-categorie vragen 

 

Tabel 38: Statistische gegevens antwoorden Likert-schalen voor de I-categorie vragen tijdens tweede afname 

Natuurkunde NA2_2l_R NA2_6l_R NA2_9l NA2_15l NA2_17l_R NA2_18l NA2_19l_R NA2_27l NA2_32l_R NA2_39l_R NA2_41l 

N Valid 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Missing 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Mean 2,1667 2,6786 2,79 2,75 2,9881 1,57 2,9881 2,43 2,6786 3,3095 2,31 

Median 2,0000 3,0000 3,00 3,00 3,5000 1,00 3,0000 2,00 2,0000 4,0000 2,00 

Std. Deviation 1,14947 1,19397 1,098 1,231 1,23692 ,948 1,15638 1,079 1,45752 1,28922 1,202 

Variance 1,321 1,426 1,207 1,515 1,530 ,898 1,337 1,164 2,124 1,662 1,444 

Scheikunde SK2_2l_R SK2_6l_R SK2_9l SK2_15l SK2_17l_R SK2_18l SK2_19l_R SK2_27l SK2_32l_R SK2_39l_R SK2_41l 

N Valid 73 73 73 73 72 73 72 73 73 72 73 

Missing 25 25 25 25 26 25 26 25 25 26 25 

Mean 2,0137 2,5890 2,46 2,47 2,8472 1,37 2,7500 2,33 2,3425 2,8750 2,37 

Median 2,0000 2,0000 2,00 2,00 3,0000 1,00 3,0000 2,00 2,0000 3,0000 2,00 

Std. Deviation 1,24156 1,22288 1,177 1,168 1,13410 ,825 1,14756 1,106 1,21586 1,36286 1,339 

Variance 1,541 1,495 1,384 1,363 1,286 ,681 1,317 1,224 1,478 1,857 1,792 

 

De gemiddelden liggen na de profielkeuze minder dicht rond de middenwaarde van de Likert-schalen, men lijkt dus 

minder neutraal te staan ten opzichte van de vakken natuurkunde en scheikunde. De mediaan ligt hier eveneens 

minder vaak op de middenwaarde. Er is dus wat verandert is een aantal maanden tijd. 

 

Voor scheikunde is de animo iets harder gezakt dan voor natuurkunde. De leerlingen staan nog wel neutraal ten 

opzichte van de lesstof, maar de les is minder boeiend, het vak minder leuk, de tijd gaat minder snel en ze zouden 

liever geen natuurkunde of scheikunde meer volgen (stelling 17, 9, 15, 27, 6 en 32). Vreemd genoeg geven ze ook 

aan dat scheikunde en natuurkunde ze niet meters de keel uithangen en dat school niet leuker wordt zonder deze 

vakken, maar het zal nog steeds geen hobby van ze worden (stelling 39, 19 en 2). Ze geven nu duidelijk aan nooit 

spelletjes met natuurkunde en scheikunde te spelen (stelling 18). 
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Antwoorden op M-categorie vragen 

 

Tabel 39: Statistische gegevens antwoorden Likert-schalen voor de M-catergorie vragen tijdens tweede afname 

Natuurkunde NA2_3m_R NA2_5m NA2_10m_R NA2_13m NA2_23m NA2_24m_R NA2_26m NA2_29m_R 

N Valid 84 84 84 84 84 84 84 83 

Missing 14 14 14 14 14 14 14 15 

Mean 3,1667 3,06 3,7500 4,35 3,31 4,2024 3,12 3,3012 

Median 3,5000 3,00 4,0000 5,00 4,00 4,5000 3,00 4,0000 

Std. Deviation 1,39563 1,196 1,24063 ,976 1,161 ,99128 1,091 1,27581 

Variance 1,948 1,430 1,539 ,952 1,349 ,983 1,190 1,628 

Scheikunde SK2_3m_R SK2_5m SK2_10m_R SK2_13m SK2_23m SK2_24m_R SK2_26m SK2_29m_R 

N Valid 71 73 73 73 73 73 73 73 

Missing 27 25 25 25 25 25 25 25 

Mean 2,9718 2,62 3,7945 4,19 3,31 4,2192 3,45 3,0959 

Median 3,0000 3,00 4,0000 4,00 4,00 5,0000 4,00 3,0000 

Std. Deviation 1,26459 1,209 1,22428 ,952 1,162 ,98948 1,068 1,26012 

Variance 1,599 1,462 1,499 ,907 1,351 ,979 1,140 1,588 

 

De gemiddelden wijken duidelijk af van de middenwaarde van de Likert-schalen voor de meeste stellingen. De 

leerlingen zijn dus nog steeds uitgesproken over de moeilijkheidgraad van de vakken natuurkunde en scheikunde. 

De verschillen tussen natuurkunde en scheikunde zijn marginaal. Er zijn kleine verschillen in gemiddelden, maar 

deze zijn allemaal kleiner dan de standaarddeviatie van de gemeten data. De mediaan is voor beide vakken voor 

alle stellingen hetzelfde. 

 

De leerlingen geven aan dat ze de lesstof bij beide vakken best begrijpen (stelling 23). Ze vinden het vak niet 

extreem moeilijk (stelling 3). Ze zijn iets positiever over natuurkunde dan over scheikunde, maar de gemiddelde 

waarden wijken minder van elkaar af dan de standaarddeviaties. De leerlingen zijn voorzichtiger geworden met 

betrekking tot hun capaciteiten voor natuurkunde en scheikunde. Ze geven nu soms aan dat ze het vak minder 

goed te doen vinden (stelling 5). In de lessen voelen de leerlingen zich nog steeds niet zenuwachtig (stelling 13) en 

ze zijn ook niet bang om fouten te maken in de klas (stelling 24). Ten opzichte van het krijgen van een beurt in de 

klas staan ze neutraal bij natuurkunde en gematigd positief bij scheikunde (stelling 26). Voor een proefwerk van 

natuurkunde of scheikunde zijn de leerlingen nog steeds niet zenuwachtiger dan voor een proefwerk van een 

ander vak. 
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Antwoorden op T-categorie vragen 

 

Tabel 40: Statistische gegevens antwoorden Likert-schalen voor de T-categorie vragen tijdens tweede afname 

Natuurkunde NA2_7t_R NA2_12t NA2_14t_R NA2_16t NA2_35t NA2_36t_R 

N Valid 83 84 84 84 84 84 

Missing 15 14 14 14 14 14 

Mean 3,7349 2,77 2,3214 2,71 2,61 3,7500 

Median 4,0000 3,00 2,0000 3,00 2,00 4,0000 

Std. Deviation 1,19025 1,226 1,19397 1,393 1,543 1,35215 

Variance 1,417 1,502 1,426 1,941 2,381 1,828 

Scheikunde SK2_7t_R SK2_12t SK2_14t_R SK2_16t SK2_35t SK2_36t_R 

N Valid 73 73 73 73 73 72 

Missing 25 25 25 25 25 26 

Mean 2,9178 2,40 2,0548 2,26 2,19 3,2222 

Median 3,0000 3,00 2,0000 2,00 2,00 3,0000 

Std. Deviation 1,17560 1,222 1,21210 1,323 1,401 1,48440 

Variance 1,382 1,493 1,469 1,751 1,962 2,203 

 

De gemiddelden wijken na de profielkeuze meer /vaker af van de middenwaarde van de Likert-schalen voor de 

meeste stellingen. Deze keren is de mediaan ook afwijkend van de middenwaarde. De leerlingen zijn dus meer 

uitgesproken over het nut van de vakken natuurkunde en scheikunde voor hun toekomst. De verschillen tussen 

natuurkunde en scheikunde zijn aanwezig en iets duidelijker.  

 

De leerlingen geven aan dat ze relatief neutraal staan ten opzichte van het idee dat je natuurkunde of scheikunde 

nodig hebt voor een beroep. Bij scheikunde is men er nog steeds iets minder van overtuigd dat het vak nuttig is 

voor het beroepsleven dan bij natuurkunde (stelling 7 en 12). Leerlingen denken dat ze in het latere leven best 

zonder kennis van natuur- en scheikunde kunnen leven (stelling 14). De leerlingen zien zichzelf later geen baan 

hebben waarin ze met scheikunde te maken hebben (stelling 16), voor natuurkunde zijn de leerlingen hierover 

neutraal tot licht negatief.  

Als ze natuurkunde of scheikunde nodig hebben voor een vervolgopleiding zijn hun antwoorden nog steeds niet 

eenduidig (stelling 35 en 36). De leerlingen geven aan dat ze niet voor het vak kiezen vanwege een 

vervolgopleiding, maar ze kiezen ook geen andere vervolgopleiding als ze scheikunde of natuurkunde nodig blijken 

te hebben. Bij scheikunde ligt de mediaan nu wel op de neutrale waarde voor stelling 36, maar het gemiddelde ligt 

bij beide stellingen ook wat naar de lagere kant.  
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Antwoorden op R-categorie vragen 

 

Tabel 41: Statistische gegevens antwoorden Likert-schalen voor de R-categorie vragen tijdens tweede afname 

Natuurkunde NA2_11r NA2_22r_R NA2_25r_R NA2_28r NA2_31r NA2_42r 

N Valid 84 84 84 84 84 84 

Missing 14 14 14 14 14 14 

Mean 2,75 3,4167 2,8333 3,06 2,74 3,57 

Median 3,00 4,0000 3,0000 3,00 3,00 4,00 

Std. Deviation 1,074 1,11083 1,11758 1,045 1,077 ,922 

Variance 1,154 1,234 1,249 1,093 1,159 ,850 

Scheikunde SK2_11r SK2_22r_R SK2_25r_R SK2_28r SK2_31r SK2_42r 

N Valid 73 72 72 73 73 73 

Missing 25 26 26 25 25 25 

Mean 2,48 2,8889 2,3472 2,64 2,37 3,63 

Median 2,00 3,0000 2,0000 3,00 2,00 4,00 

Std. Deviation 1,226 1,27330 1,10262 1,084 1,161 1,137 

Variance 1,503 1,621 1,216 1,175 1,347 1,292 

 

De gemiddelden wijken af van de middenwaarde van de Likert-schalen voor een aantal stellingen, in het bijzonder 

voor scheikunde. De mediaan is dan ook afwijkend van de middenwaarde. De leerlingen zijn dus uitgesprokener 

over de relevantie van de vakken natuurkunde en scheikunde geworden. Verschillen tussen natuurkunde en 

scheikunde zijn duidelijker aanwezig. 

 

De leerlingen geven aan dat ze weinig merken van de relevantie van scheikunde of natuurkunde in het dagelijks 

leven, andere lessen of voor later (stelling 11, 22 25, 28 en 31). Bij scheikunde is dit gevoel nog steeds iets 

negatiever dan bij natuurkunde. De leerlingen geven nog steeds aan dat ze het gebruik van voorbeelden uit het 

dagelijks leven in de les als positief ervaren (stelling 42).  
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Antwoorden op I-categorie vragen 

 

Tabel 42: Statistische gegevens antwoorden Likert-schalen voor de I-categorie vragen tijdens tweede afname 

Natuurkunde NA2_8i_R NA2_21i NA2_30i NA2_38i_R 

N Valid 81 84 84 84 

Missing 17 14 14 14 

Mean 2,6420 1,64 1,92 1,9286 

Median 2,0000 1,00 2,00 2,0000 

Std. Deviation 1,19696 1,071 1,067 1,10623 

Variance 1,433 1,148 1,137 1,224 

Scheikunde SK2_8i_R SK2_21i SK2_30i SK2_38i_R 

N Valid 73 73 73 73 

Missing 25 25 25 25 

Mean 2,0959 1,49 1,52 1,9589 

Median 2,0000 1,00 1,00 1,0000 

Std. Deviation 1,12007 ,945 ,835 1,27408 

Variance 1,255 ,892 ,697 1,623 

 

De leerlingen zijn nog steeds behoorlijk uitgesproken over hun inzet voor de vakken natuurkunde en scheikunde. 

Er zijn behoorlijke afwijkingen van de gemiddelden van de middenwaarde en ook de mediaan is afwijkend van 

deze middenwaarde. 

 

Leerlingen geven aan dat ze liever geen extra vrije tijd in de vakken natuurkunde en scheikunde steken. Zo goed als 

niemand maakt meer huiswerk dan opgegeven. De inzet van de leerlingen is dus nog steeds niet meer dan ze zelf 

nodig achten. 

Vergelijking vakbeleving voor en na de profiefkeuze 

 

Leerlingen geven aan ze iets minder enthousiast geworden zijn over natuur- en scheikunde, maar ze zijn nog 

steeds niet uitgesproken voor het schrappen van deze vakken. De bètavakken worden ook een paar maanden later 

niet als extreem moeilijk ervaren. Leerlingen zijn wel iets voorzichtiger geworden bij het benoemen van hun eigen 

capaciteiten, vooral bij scheikunde zijn ze iets minder overtuigd van hun kunnen. Bij scheikunde zijn de leerlingen 

na de profielkeuze wel gematigd positief over het krijgen van een beurt in de klas. Leerlingen zijn van het nut van 

de bètavakken voor hun verdere leven niet overtuigd geraakt. Onveranderd blijft de inzet van de leerlingen: geen 

bovenmatige inzet voor natuur- en scheikunde. 

 


