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Samenvatting 
 

In Nederland groeit het tekort aan hoogopgeleide bètatechnici. Het is daarom belangrijk 

de keuze van leerlingen voor bèta/technische vervolgstudies te stimuleren. 

In deze studie is de invloed van diverse omgevingsfactoren (bètastimulerings-

programma’s en -beleid, aanpak van de studiekeuzebegeleiding) op de keuze voor 

bèta/technische vervolgopleidingen bij leerlingen van de bovenbouw havo/vwo 

onderzocht. 

Daartoe is aan decanen van meer dan 140 scholen gevraagd een vragenlijst in te vullen. 

65 scholen hebben gereageerd.  De data uit deze vragenlijst zijn gecorreleerd met data 

m.b.t. studie- en profielkeuze.  

De uitkomsten van deze studie suggereren dat externe contacten van leerlingen met 

bijvoorbeeld het bedrijfsleven of externe vertegenwoordigers van  bèta/technische 

vervolgopleidingen een duidelijk grotere positieve invloed op de genoemde keuze hebben 

dan schoolinterne factoren (hoewel ook intern verbeteringen mogelijk zijn). 

Om de keuze voor bèta-vervolgopleidingen te stimuleren zouden scholen zich dus met 

name moeten richten op het opbouwen en/of uitbreiden van diverse externe contacten, en 

leerlingen moeten stimuleren op verschillende manieren contact te hebben met en 

ervaring op te doen binnen externe bètagerichte organisaties. 

Verder valt de grote variatie tussen scholen op in de wijze waarop het decanaat en de 

profiel- en studiekeuzebegeleiding zijn ingericht.
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Inleiding 
 

In Nederland bestaat een toenemend tekort aan bètatechnici, opgeleid op universitair of 

hbo-niveau (Deltaplan Bèta/Techniek 2003). 

 

Volgens het Deltaplan Bèta/Techniek (2003) was het aantal afgestudeerden in een hogere 

bèta/technische opleiding in Nederland duidelijk lager dan in veel andere landen. Het 

aanbod van bèta/technisch hoger opgeleiden (relatief stabiel) zal naar verwachting in de 

toekomst de toenemende vraag niet kunnen volgen. 

Het aantal afgestudeerden in een bèta/technische richting per 1000 inwoners bedroeg 

voor Nederland ongeveer 7 (weliswaar vergelijkbaar met de VS, maar duidelijk lager dan 

bijv. Ierland, UK en Frankrijk). 

Het aandeel afgestudeerden in een bèta/technische richting als percentage van het totaal 

aantal afgestudeerden is sinds 1975 afgenomen van 28% naar 20% (wo) en van 22% naar 

20% (hbo) in 2002 (Centraal Plan Bureau 2005). 

 

In tabel 1a is de ontwikkeling van de doorstroom naar bèta/technische vervolg-

opleidingen (cluster 1 en 2) weergegeven voor de schooljaren 2003-2004 en 2008-2009.  

 
Tabel 1a: Landelijke aantallen en percentages doorstroom vanuit N-profiel naar 
bètatechnisch hoger onderwijs 

      
2003-
2004 

2008-
2009 Stijgings% 

% van totaal 
havo of vwo 

Havo Man NT 3018 3155 4.5% 51.2% 
   NG 1369 1914 39.8% 31.1% 
    Totaal 4387 5069 15.5% 82.3% 

  Vrouw NT 201 259 28.9% 4.2% 
   NG 470 832 77.0% 13.5% 
    Totaal 671 1091 62.6% 17.7% 

  Totaal NT 3219 3414 6.1% 55.4% 
   NG 1839 2746 49.3% 44.6% 
   Totaal 5058 6160 21.8% 100.0% 

Vwo Man NT 3293 4408 33.9% 43.7% 
   NG 1482 2565 73.1% 25.4% 
    Totaal 4775 6973 46.0% 69.2% 

  Vrouw NT 526 806 53.2% 8.0% 
   NG 1340 2300 71.6% 22.8% 
    Totaal 1866 3106 66.5% 30.8% 

  Totaal NT 3819 5214 36.5% 51.7% 
   NG 2822 4865 72.4% 48.3% 
    Totaal 6641 10079 51.8% 100.0% 

Havo + 
vwo Man NT 6311 7563 19.8% 46.6% 
   NG 2851 4479 57.1% 27.6% 
    Totaal 9162 12042 31.4% 74.2% 

  Vrouw NT 727 1065 46.5% 6.6% 
   NG 1810 3132 73.0% 19.3% 
    Totaal 2537 4197 65.4% 25.8% 

  Totaal NT 7038 8628 22.6% 53.1% 
   NG 4661 7611 63.3% 46.9% 
    Totaal 11699 16239 38.8% 100.0% 

Cluster 1 bestaat uit volledig bètatechnische studies; cluster 2 bevat studies waarbij tenminste 50% van de 

opleiding bestaat uit bètavakken. 
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De totale doorstroom naar bèta/technische studies is sinds 2003 gestegen van 11699 tot 

16239 (+38.8%). Daarbinnen steeg het aantal vwo-leerlingen met 51.8% en havo-

leerlingen met 21.8%. Het aantal jongens steeg met 31.4%, het aantal meisjes met 65.4%. 

De doorstroom kwam in 2008-2009 voor 62.1% uit het vwo, en bestond voor 74.2% uit 

jongens (Platform Bèta Techniek 2009). 

In tabel 1b is de ontwikkeling van de profielkeuzes in leerjaar 4 weergegeven voor twee 

schooljaren: 2003-2004 en 2008-2009. 

 
Tabel 1b: Landelijke aantallen en percentages scholieren in leerjaar 4 met N-profiel 

      
2003-
2004 

2008-
2009 Stijgings% 

% van totaal 
havo of vwo (08-

09) 

      
2003-
2004 

2008-
2009 Stijgings% 

% van totaal 
havo of vwo (08-

09) 

Havo Man NT 5506 7768 41.1% 13.4% 
   NG 4068 4244 4.3% 7.3% 
   Overig 14933 16898 13.2% 29.2% 
    Totaal 24507 28910 18.0% 49.9% 

  Vrouw NT 591 1925 225.7% 3.3% 
   NG 4347 6251 43.8% 10.8% 
   Overig 20411 20799 1.9% 35.9% 
    Totaal 25379 28975 14.2% 50.1% 

  Totaal NT 6097 9693 59.0% 16.7% 
   NG 8415 10495 24.7% 18.1% 
   Overig 35344 37697 6.7% 65.1% 
    Totaal 49886 57885 16.0% 100.0% 

Vwo Man NT 6980 8938 28.1% 20.8% 
   NG 2727 3443 26.3% 8.0% 
   Overig 6953 7417 6.7% 17.3% 
    Totaal 16660 19798 18.8% 46.2% 

  Vrouw NT 3841 5390 40.3% 12.6% 
   NG 4651 6352 36.6% 14.8% 
   Overig 10458 11350 8.5% 26.5% 
    Totaal 18950 23092 21.9% 53.8% 

  Totaal NT 10821 14328 32.4% 33.4% 
   NG 7378 9795 32.8% 22.8% 
   Overig 17411 18767 7.8% 43.8% 
    Totaal 35610 42890 20.4% 100.0% 

Havo + 
vwo Man NT 12486 16706 33.8% 16.6% 
   NG 6795 7687 13.1% 7.6% 
   Overig 21886 24315 11.1% 24.1% 
    Totaal 41167 48708 18.3% 48.3% 

  Vrouw NT 4432 7315 65.0% 7.3% 
   NG 8998 12603 40.1% 12.5% 
   Overig 30869 32149 4.1% 31.9% 
    Totaal 44329 52067 17.5% 51.7% 

  Totaal NT 16918 24021 42.0% 23.8% 
   NG 15793 20290 28.5% 20.1% 
   Overig 52755 56464 7.0% 56.0% 
    Totaal 85496 100775 17.9% 100.0% 
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Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de laatste jaren is de komst van 

stimuleringsprogramma’s zoals Universum en Jet-Net, evenals de invoering van het 

Technasium op verschillende scholen, alle bedoeld om leerlingen te stimuleren voor bèta 

te kiezen. 

 

Sinds 2003 is het aantal leerlingen met een NT-profiel in havo en vwo (waaruit de meeste 

studenten in een bèta/technische richting voortkomen) in het vierde leerjaar landelijk 

toegenomen van bijna 17000 tot ruim 24000 (+42%), terwijl het totaal aantal leerlingen 

in leerjaar 4 hier toenam met 17.9% tot ruim 100000. Ook het percentage NT t.o.v. het 

totaal steeg dus, van 20.0% tot 23.8% 

Er is sprake van groei van het NT-profiel binnen zowel havo als vwo, hoewel deze 

binnen het havo sterker is (het aandeel vwo-leerlingen van alle leerlingen met een NT-

profiel daalde van 64% naar 60%). 

Bij meisjes steeg het percentage leerlingen met een NT-profiel van 10.0% naar 14.0%, 

met name door een stijging binnen het havo (Platform Bèta Techniek 2009). 

 

Ondanks deze recente stijgingen is het belangrijk om de keuze voor de N-profielen en 

bèta/technische vervolgopleidingen te (blijven) stimuleren, ook in het kader van de 

afspraken die hierover in Europees verband zijn gemaakt (Lissabon akkoorden). 

Daarvoor is een goed begrip van de invloedsfactoren op het keuzeproces van leerlingen 

van belang.  

 

Niettegenstaande het bovenstaande is het percentage leerlingen van de middelbare school 

dat kiest voor een bèta/technische vervolgopleiding gedurende de laatste tientallen jaren 

gedaald. De redenen voor deze daling zijn uitvoerig bestudeerd, o.a. door onderzoek naar 

de manier waarop de bèta-vakken worden onderwezen (Osborne 2003), naar de effecten 

die dit heeft op de houding en mening van leerlingen t.a.v. deze vakken, naar de mening 

over bèta/technische vervolgopleidingen, en naar hun opinie over de specifieke 

beroepsmogelijkheden en carrièreperspectieven op het gebied van de bèta/techniek. 

 

Deze studie richt zich op de invloed van een aantal bètastimuleringsprogramma’s, de 

inrichting van het decanaat en de profiel- en studiekeuzebegeleiding (factoren buiten de 

leerling zelf) op de keuze van vervolgopleidingen van leerlingen in de bovenbouw van 

havo en vwo (en op de profielkeuze in klas 3). Hiertoe zijn decanen van meer dan 140 

scholen, verantwoordelijk voor  met havo- en/of vwo bovenbouw, benaderd. Hen werd 

gevraagd een vragenlijst in te vullen. De gegevens van deze vragenlijst (per school) 

werden gecorreleerd met data m.b.t. studiekeuze en, waar relevant, profielkeuze van 

leerlingen. De studiekeuzedata zijn verkregen van Researchned (Nijmegen), de 

profielkeuzedata zijn ontleend aan de website van cfi (zie Methode). 

 

Deze onderzochte omgevingsfactoren kunnen onderverdeeld worden in de volgende 

categorieën: 

- Stimuleringsprogramma’s en beleid 

- Aanpak profiel- en studiekeuzebegeleiding 

 

Binnen dit onderzoek, dat primair gericht is op leerlingen in de bovenbouw van havo en 

vwo, heeft alleen de categorie “Stimuleringsprogramma’s en beleid” mogelijk invloed op 

de profielkeuze in klas 3. De profielkeuze is niet het hoofdthema van deze studie. 
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Binnen de categorie “Stimuleringsprogramma’s en beleid” vallen de volgende factoren: 

- Alliantie met Universum 

- Alliantie met Jet-Net 

- Technasium-structuur binnen de school 

- Bètastimuleringsbeleid binnen de school 

 

Universum is een programma waarbij middelbare scholen onder bepaalde voorwaarden 

subsidie krijgen van de overheid om meer aandacht voor de bèta-vakken vorm te geven. 

Jet-Net (Jongeren En Technologie NETwerk) is een samenwerkingsverband tussen 

bedrijfsleven en onderwijs. Het Technasium is een nieuwe onderwijsvorm binnen 

scholen, waarin de bèta-vakken en het vak “Onderzoek & Ontwerpen” centraal staan. 

 

Binnen de categorie “Aanpak Keuzebegeleiding” vallen de volgende factoren: 

- De rol en activiteiten van de decaan 

- De rol en activiteiten van de mentor/tutor en de vakdocent 

- Voorlichtingsbijeenkomsten 

- De rol en activiteiten van externen (vertegenwoordigers van bèta/technische 

vervolgopleidingen en bèta/technische beroepen) 

 

Op scholen zijn de decanen verantwoordelijk voor het proces van loopbaanoriëntatie en –

begeleiding (LOB), en spelen daarmee een belangrijke rol bij het keuzeproces van 

leerlingen. De taken van de decaan zijn o.a. individuele profiel- en 

studiekeuzebegeleiding, informatieverschaffing m.b.t. profiel- en 

studiekeuzemogelijkheden, verzorgen van decaanlessen, leerlingen volgen en controleren 

m.b.t. de voortgang van hun keuzeactiviteiten, organisatie van voorlichtingsactiviteiten 

(zowel intern als extern) ter ondersteuning van de keuzeactiviteiten, overleg met 

mentoren en vakdocenten, organiseren van externe activiteiten voor leerlingen zoals 

stages, meeloopdagen, etc. 

 

Belangrijke andere actoren in dit proces zijn de mentoren/tutoren en vakdocenten, zoals 

die binnen het kader van LOB onder auspiciën van de decanen opereren. 

Binnen veel scholen vervullen mentoren/tutoren een meer of minder uitgebreide 

ondersteunende taak in het kader van LOB, o.a. bij de individuele keuzebegeleiding 

(gesprekken), leerling volgen m.b.t. de voortgang van de keuzeactiviteiten, actieve 

deelname aan voorlichtingsbijeenkomsten, verzorgen van lessen in het kader van LOB.  

 

Vakdocenten vormen, naast de decaan, voor leerlingen vaak een bron van informatie 

m.b.t. opleidingsmogelijkheden en beroepsperspectieven. Zij voeren individuele 

gesprekken met leerlingen in het kader van LOB. Zij worden daarnaast regelmatig 

ingezet bij o.a. voorlichtingsbijeenkomsten. 

 

Externe vertegenwoordigers van vervolgopleidingen en beroepen geven de leerlingen een 

helderder beeld van de verscheidenheid aan mogelijkheden na de schooltijd, in een 

context die door de leerlingen niet direct geassocieerd wordt met de schoolomgeving. 

 

Deze studie heeft als doel, voortbouwend op eerdere onderzoeken (zoals Van Langen en 

Vierke 2009; Borghans et al 2008), een verdere bijdrage te leveren aan een beter inzicht 

in de genoemde factoren die mogelijk invloed uitoefenen op het keuzeproces bij 
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leerlingen van havo en vwo. Daarmee kan dan hopelijk het aantal leerlingen dat kiest 

voor een bèta/technische vervolgopleiding worden vergroot. 
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Theorie 
 

Ondanks recente stijgingen van het aantal leerlingen dat kiest voor een N-profiel (en dus 

ook het NT-profiel) blijft het, gezien het grote tekort aan hoogopgeleide bètatechnici, 

essentieel om de keuze voor de N-profielen en bèta/technische vervolgopleidingen te 

(blijven) stimuleren. Om dit zo effectief mogelijk te kunnen doen is inzicht in de 

factoren, die het keuzeproces bij leerlingen beïnvloeden, van belang.  

 

In meer algemene zin, m.b.t. de factoren die de belangstelling voor de bètavakken 

vergroten, laat Osborne (2003) met name het belang zien van de kwaliteit van de docent, 

van de klassenomgeving en van meer autonomie voor het leerproces van de leerling. 

Ook Lyons (2004) rapporteerde het belang van een stimulerend onderwijs, maar 

daarnaast het grote belang van de houding van ouders.tegenover de bètavakken, en een 

goede relatie tot hun kind. 

 

De factoren die de keuze van havo/vwo-leerlingen voor een N-profiel en/of voor een 

bètatechnische vervolgopleiding bepalen zijn onderzocht. 

 

Recent publiceerden Van Langen en Vierke (2009) uitvoerig over de factoren, die de 

profielkeuze bepalen. Hierbij werd de invloed van de leerling, de school, de ouders en 

peergroup onderzocht. 

Voor de keuze van een N-profiel zijn de belangrijkste leerlingkenmerken zelfvertrouwen 

en goede cijfers, ontvangen profieladviezen van ouders en peergroup (ook wat deze 

peergroup zelf kiest), het volgen van een gymnasiumopleiding en hoe de leerling aankijkt 

tegen de docent(en). Taconis en Kessels (2009) hebben dit in meer detail onderzocht. 

De rol van de docent en de mentor/tutor blijkt beperkt te zijn, kleiner dan die van de 

peergroup: als meer leerlingen in deze groep voor een N-profiel kiezen, stimuleert dat 

andere leerlingen ook deze keuze te maken. De ouders hebben wel een belangrijke 

invloed, o.a. door hun al dan niet bèta/technische achtergrond en via hun adviezen aan 

hun kind(eren) (die niet altijd positief zijn voor de bètakant). 

 

Kupper en Haarhuis 2007) richtten zich meer op de positie van meisjes, en benadrukten 

dat meisjes met name het NT-profiel vaker als moeilijk ervaren, daarom vaker kiezen 

voor een ander profiel (m.n. in de maatschappijstroom). 

 

In de TKMST havo/vwo Monitor (SEO Economisch Onderzoek en Malmberg 2007) 

wordt een uitgebreid onderzoek naar havo/vwo-leerlingen gepresenteerd, o.a. naar 

profielkeuzes en de gebruikte informatiebronnen voor de keuze van een 

vervolgopleiding. De meest gebruikte informatiebronnen zijn: gesprekken met de decaan, 

mentor of vakdocent, voorlichtingsdagen op school, studiemarkten en (in mindere mate) 

uitwisselingsprogramma’s. 

Profielkeuzes worden, concludeert  deze studie,volgens de leerlingen zelf in het algemeen 

met name beïnvloed door interesse voor het profiel, prestaties in de exacte vakken en het 

openhouden van de opties voor vervolgopleidingen en advies van docenten. Van de 

overige factoren zoals peergroep e.d. zijn de leerlingen zich kennelijk minder bewust. 
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Borghans et al (2008) hebben onderzoek gedaan op basis van een sinds begin jaren 

negentig opgebouwde database van schoolverlatersenquêtes van gediplomeerde 

middelbare scholieren en afgestudeerde studenten van hbo/wo-instellingen (in 2005 

aangevuld met extra vragen over studiekeuzes) en een enquête onder 336 decanen van 

middelbare scholen en 36 decanen van hbo-wo-instellingen. Zij geven aan dat 16.5% van 

de havo- en 13.2% van de vwo-leerlingen spijt hadden over de profielkeuze, en leggen 

met name een relatie tussen het hebben van spijt en de hulp en informatie die men 

gedurende het keuzeproces heeft gekregen. Wat betreft de gekozen vervolgopleiding 

bedroegen deze percentages 19.6% (havo) en 13.3% (vwo). Daarmee wordt het belang 

van een goede profiel – en studiekeuzebegeleiding duidelijk aangegeven. 

Zij stellen in de studie dat tijdens het traject van begeleiding van de profiel- en 

studiekeuze de nadruk sterk ligt op inhoudelijke informatievoorziening over 

vakkenpakketten, vervolgopleidingen, de persoonlijke geschiktheid en interessen (naast 

aandacht voor bewustwording en motivatie van de leerling) en relatief weinig op de latere 

mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Goede informatie over beroepen, zeker ook gericht 

op realistische informatie  over wat leerlingen kunnen verwachten m.b.t. werkinhoud en 

perspectieven, is echter van groot belang voor de kwaliteit van de studie- en 

beroepskeuze en de tevredenheid hierover (o.a. uitgedrukt in het aantal leerlingen dat 

spijt heeft van de profiel- of studiekeuze). Ook heeft de vorm van de 

informatievoorziening volgens hen hierbij een duidelijke invloed: hoe persoonlijker, hoe 

beter (internet en folders kunnen zelfs een negatief effect hebben). Werkervaring, stages, 

gesprekken met “mensen uit het veld” (oftewel een externe oriëntatie van de leerling) 

dragen allemaal positief bij aan de kwaliteit van de keuze. In hun onderzoek erkenden de 

decanen erkenden dit. 

Voor havo-leerlingen kon een duidelijke relatie worden aangetoond tussen de intensiteit 

van de profiel- en studiekeuzebegeleiding (zowel op klassikaal als individueel niveau) en 

de kwaliteit van de keuze, maar dat dit voor vwo-leerlingen niet het geval was. 

 

In een andere studie over de keuze voor een bètatechnische vervolgopleiding stellen 

Borghans et al dat een wetenschappelijk zuivere evaluatie van de effecten van bepaalde 

aspecten of maatregelen op de profiel- of studiekeuze van groot belang is, alvorens 

definitieve conclusies worden getrokken. Als voorbeeld noemen zij het effect van het 

aantal gesprekken dat een leerling met de decaan voert op de keuze voor een 

bètatechnische vervolgopleiding: hoewel de data een negatief effect aangeven, kan dit 

een gevolg zijn van bijvoorbeeld het algemene schoolbeleid (alle leerlingen worden 

gestimuleerd regelmatig met de decaan te spreken). Als dit effect wordt meegenomen, 

blijkt het aantal gesprekken met de decaan geen negatieve invloed meer te hebben. 

Een positieve invloed op de keuze voor een bètatechnische vervolgopleiding lijken  

mensen uit de praktijk, die op school komen vertellen over hun ervaringen,  goede 

faciliteiten voor het uitoefenen van de bètavakken en goed opgezette studiekeuzelessen te 

hebben, maar ook daar geldt dat gerichter, vergelijkend onderzoek nodig is. 

 

De Vries (2006) heeft gekeken naar de invloed van sekse, cognitieve vaardigheden en 

sociale herkomst op de profiel- en studiekeuze. 

De keuze van het profiel wordt in belangrijke mate bepaald door sekse en cognitieve 

vaardigheden. Jongens kiezen bijv. meer dan meisjes voor het NT-profiel. Deze keuze 

speelt een grote rol in de keuze voor een vervolgopleiding, omdat met name vanuit dit 

profiel de studenten bètatechniek komen. 
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De sociale herkomst lijkt geen invloed te hebben op de keuze voor het NT-profiel of de 

keuze voor een bètatechnische vervolgopleiding.  
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Onderzoeksvragen 
 

De belangrijkste onderzoeksvraag van dit onderzoek is: welke factoren, niet gebonden 

aan de leerling zelf, hebben een positieve invloed op de keuze van leerlingen in de 

havo/vwo bovenbouw voor bèta/technische vervolgopleidingen? 

 

De volgende variabelen die een mogelijke invloed hebben op de keuze voor een 

bèta/technische vervolgopleiding binnen de in de Inleiding genoemde categorieën zijn 

onderzocht: 

 

Stimuleringsprogramma’s en beleid: 

- Allianties van de school met bèta-stimuleringsprogramma’s zoals Universum en Jet-

Net  of  het hebben van een Technasium-structuur 

- Een expliciet bèta-stimuleringsbeleid binnen de school 

Aanpak keuzebegeleiding: 

- Individuele gesprekken tussen de decaan en de leerlingen, en de mogelijke invloed 

van de aanwezigheid van de ouders tijdens deze gesprekken 

- De rol van voorlichtingsbijeenkomsten en de aanwezigheid van vertegenwoordigers 

van bèta/technische vervolgopleidingen en bèta/technische beroepen tijdens deze 

bijeenkomsten 

- De opleidingsachtergrond van de decaan en de mentor/tutor, en de invloed van deze 

achtergrond op het begeleidingsproces 

- De rol van de mentor/tutor 

- De rol van de vakdocent 

 

Naast deze aspecten is het doel van deze studie suggesties te doen voor het verbeteren 

van het proces van LOB binnen de middelbare scholen in Nederland. 
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Methode 
 

Voor deze studie is een elektronische vragenlijst opgesteld, gebaseerd op het systeem 

Corf (TU Eindhoven, Taconis & de Jong). De vragenlijst bestaat uit 56 vragen, waarvan 

9 open vragen. 

 

De vragenlijst is samengesteld op basis van interviews met een aantal decanen en 

literatuuronderzoek. Na meerdere bijstelrondes is de uiteindelijke vragenlijst tot stand 

gekomen. 

 

De vragenlijst werd per e-mail gericht aan decanen van middelbare scholen, 

verantwoordelijk voor de bovenbouw havo en/of vwo. Hiervoor werden de 

contactpersonen van de verschillende decanenkringen in Nederland aangeschreven, 

evenals decanen van de scholen in de kring Den Bosch-Tilburg en van diverse andere 

geografisch gespreide scholen (geselecteerd om een globaal beeld van de situatie in 

Nederland te verkrijgen). 

 

In totaal werden 142 scholen direct aangeschreven. De contactpersonen van de 

verschillende decanenkringen werd gevraagd de vragenlijst te verspreiden onder de 

scholen binnen de kring. Het totaal aantal scholen dat de vragenlijst ontving is daardoor 

niet exact te bepalen. In totaal 65 scholen vulden de vragenlijst in. De verdeling van deze 

65 scholen is weergegeven in tabel 2. 

Er waren zowel grotere als kleinere scholen, scholen met verschillende schooltypes en 

zowel stads- als plattelandsscholen met een redelijk evenwichtige verdeling over het land 

(m.u.v. de noordelijke provincies). 

 

 
Tabel 2: Verdeling betrokken scholen  

    n % 

Schooltype Alleen vwo 6 9.2% 

  Alleen havo 1 1.5% 

  havo en vwo 58 89.2% 

       

Schoolgrootte < 1000 18 27.7% 

  1000 – 1499 24 36.9% 

  1500 – 2000 12 18.5% 

  > 2000 11 16.9% 

       

Lokatie (1) Friesland/Groningen/Drente 3 4.6% 

  Overijssel/Gelderland/Flevoland 20 30.8% 

  N-Holland/Z-Holland/Utrecht 17 26.2% 

  Zeeland/N-Brabant/Limburg 25 38.5% 

       

Lokatie (2) Stad 26 40.0% 

  Niet in stad 39 60.0% 
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De resultaten van de vragenlijst zijn gecorreleerd met data over de profielkeuze en met 

gegevens over de studiekeuze binnen het hbo en wo van de leerlingen van de scholen (de 

zgn. “doorstroomgegevens”) over de periode 2004-2009. 

De data m.b.t. de profielkeuzes zijn afkomstig van de databank van cfi 

(http://www.cfi.nl/public/websitecfi/). 

Deze databank bevat diverse gegevens over alle middelbare scholen in Nederland. 

De data m.b.t. de doorstroomgegevens zijn afkomstig van zijn afkomstig van 

Researchned (Nijmegen). Deze data zijn gebaseerd op gegevens beschikbaar over de 

studiekeuzes, profielkeuzes en middelbare school van studenten binnen het hbo en wo, en 

dus niet direct afkomstig van de betrokken middelbare scholen. Doorstroomgegevens, 

direct afkomstig van de betrokken middelbare scholen, waren niet voor alle scholen 

beschikbaar (alleen van scholen die deelnemen aan het Universumnprogramma). Om de 

vergelijkbaarheid tussen scholen van de gegevens te waarborgen, is er voor gekozen 

alleen de doorstroomgegevens van Researchned te gebruiken. 

 

In deze studie zijn gegevens m.b.t. de profielkeuze en de keuze voor een bèta/technische 

vervolgopleiding gecorreleerd met verschillende aspecten van de loopbaanoriëntatie en 

begeleiding (LOB). Dit betreft de verschillende activiteiten van de decaan en anderen 

betrokken bij LOB (zoals klassementoren en vakdocenten), de rol van 

vertegenwoordigers van vervolgopleidingen en bepaalde bedrijven/organisaties, de 

invloed van bètastimuleringsprogramma’s zoals Universum, Jet-Net of het Technasium, 

en het beleid van de school t.a.v. bèta/techniek. 

 

Voor wat betreft de doorstroomgegevens is gekeken naar de doorstroom naar 

bèta/technische vervolgopleidingen binnen cluster 1 en 2.  

 

Voor de data-analyse werd gebruik gemaakt van de Pearson correlatiefunctie binnen 

Excel en SPSS. Voor het gegeven aantal responses (n = 65) zijn de kritieke 

significantiewaarden voor dubbelzijdige correlaties 0,318 (p = 0.01), 0,245 (p = 0.05) en 

0,206 (p = 0.10). 
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Resultaten 
 

Stimuleringsprogramma’s en beleid 
 

Het effect van belangrijke stimuleringsprogramma’s (zoals Universum, Jet-Net en 

Technasium) en een bèta-stimuleringsbeleid binnen de school op de uiteindelijke 

studiekeuze voor bètatechnisch hoger onderwijs (�T HO ) van leerlingen en de profielkeuze 

zijn onderzocht. Daarnaast maken scholen gebruik van diverse andere bèta-

vernieuwingsprojecten om bèta te stimuleren, zoals bijv. NLT, allianties met 

universiteiten, olympiades, wiskunde D. Significante invloeden worden getoond in 

onderstaande tabellen 3 en 4. 

 
Tabel 3: Significante correlatie bètastimuleringsprogramma's met doorstroom naar 
bètatechnische vervolgopleidingen (cluster 1+2) 

      

Gem. % naar 

�T HO van 

totaal aantal 

leerlingen 

Gem. % naar 

�T HO van 

leerlingen met 

NT-profiel 

Gem. % naar 

�T HO van 

leerlingen 

met NG-

profiel 

Gem. % naar 

�T HO van 

leerlingen 

met N-profiel 

Universum Havo Jongens         

    Meisjes   -0,240 **     

    Totaal     -0,282 **   

  Vwo Jongens   -0,240 *   -0,285 ** 

    Meisjes        

    Totaal         

Jet-Net Havo Jongens         

    Meisjes 0,235 *  0,296 * 0,352 *** 

    Totaal         

  Vwo Jongens 0,236 *      

    Meisjes 0,212 *      

    Totaal 0,263 ** 0,280 **     

Technasium Havo Jongens         

    Meisjes        

    Totaal         

  Vwo Jongens        

    Meisjes        

    Totaal         

Andere bèta- Havo Jongens   0,216 *     

vernieuwingsprojecten   Meisjes        

    Totaal        

  Vwo Jongens        

    Meisjes        

    Totaal         

Bèta-stimuleringsbeleid Havo Jongens         

binnen school   Meisjes        

    Totaal        -0,259 ** 

  Vwo Jongens        

    Meisjes        

    Totaal 0,211 *       

�T HO = Bètatechnisch Hoger Onderwijs 

Significantie (dubbelzijdig): * = p<.10    ** = p<.05    *** = p<.01 
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Voor havo-leerlingen betekent HO het hbo. Voor vwo-leerlingen betekent HO ofwel het 

wo of hbo. Voor deze leerlingen is in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen hbo 

en wo. 

 

 
Tabel 4: Correlatie bètastimuleringsprogramma's met profielkeuzes 
 

    NT NG 

Universum Havo   0,369 *** 

  Vwo   0,226 * 

Jet-Net Havo   0,215 * 

  Vwo   0,211 * 

Technasium Havo     

  Vwo 0,268 ** -0,210 * 

Andere bèta- Havo     

vernieuwingsprojecten Vwo     

Bèta-stimuleringsbeleid Havo   0,223 * 

binnen school Vwo     

Significantie (dubbelzijdig): * = p<.10    ** = p<.05    *** = p<.01 

 

 

In tabel 5 wordt voor de periode 2004-2009 de verdeling naar schooltype en geslacht 

weergegeven van de studenten in het hbo of wo, die afkomstig zijn van de 65 

onderzochte scholen. 

 
Tabel 5: Verdeling studenten hbo + wo, afkomstig van onderzochte scholen (2004-2009) 
 

  Aantal % van totaal per schooltype Totaal per schooltype % van totaal 

Havo Jongens 11274 47,1 

  Meisjes 12638 52,9 23912 48,2 

Vwo Jongens 12090 47,0 

  Meisjes 13645 53,0 25735 51,8 

Totaal   49647   49647 100,0 

 

 

Universum  

Van de betrokken scholen is 32% Universumschool. Wat betreft het Universum-

rogramma bestaat er een significant positieve correlatie met een keuze van het NG-profiel 

(havo: r= 0,369; p<.01) en vwo: r= 0,226; p<.10)). Dit geldt niet voor een keuze van het 

NT-profiel.  

Een alliantie met Universum is daarnaast niet positief gecorreleerd met doorstroom naar 

bètatechnische vervolgstudies, en zelfs negatief hiermee gecorreleerd voor vwo-jongens 

(r= -0,240; p<.10)) en havo-meisjes (r= -0,240; p<.10)) vanuit het NT-profiel, en voor de 

totale havo vanuit het NG-profiel (r= -0,282; p<.05). 

 

Jet-Net 

Voor een alliantie met Jet-Net (30% van de scholen heeft een dergelijke alliantie) geldt 

dat er een (sterk) positieve correlatie bestaat met de doorstroom naar cluster 1+2 studies 

voor alle vwo-leerlingen (met name met een NT-profiel) en havo-meisjes (met alle N-
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profielen (zie tabel 3). De correlatie met het NT-profiel geldt alleen voor de doorstroom 

naar cluster 1 studies: harde beta). De correlaties voor vwo-jongens zijn sterker als alleen 

gekeken wordt naar doorstroom naar cluster 1 studies. Voor havo-jongens bestond er 

geen correlatie met de doorstroomgegevens. 

Wat betreft de profielkeuze heeft een alliantie met Jet-Net echter een minder duidelijk 

effect: slechts een licht positieve correlatie met de keuze voor het N&G-profiel (zowel 

voor havo- als vwo-leerlingen). 

 

Technasium 

Van de betrokken scholen had 11% een Technasium. Het hebben van een Technasium-

structuur binnen de school wordt binnen de onderzochte scholen alleen binnen de grotere 

scholen gevonden (alle onderzochte scholen met een Technasium hebben meer dan 1000 

leerlingen). Het is positief gecorreleerd met de keuze voor het NT-profiel bij vwo-

leerlingen (r=0,268; p<.05)), en juist negatief met de keuze voor een NG-profiel                  

(r=-0,210; p<.10)). Voor havo-leerlingen bestaan er hier geen significante correlaties. 

Er is geen correlatie gevonden met de doorstroom naar bètatechnische vervolgstudies. 

 

Andere bèta-vernieuwingsprojecten 

Met de inzet van deze andere projecten werden geen correlaties gevonden m.u.v. een 

positieve correlatie (r= 0,216; p<.10) voor havo-jongens met een NT-profiel. 

 

 

Bèta-stimuleringsbeleid 

58% van de scholen gaf aan op schoolniveau in meer of mindere mate een expliciet 

bètastimuleringsbeleid te hanteren. Een dergelijk stimuleringsbeleid binnen de school is 

sterk gecorreleerd aan het zijn van Universumschool (r=0,483; p<.001). Het is niet 

significant gecorreleerd met specifieke profielkeuzes m.u.v. een positieve 

correlatiecoëfficiënt met een keuze voor het NG-profiel  bij het havo (r=0,215; p<.10) en 

het vwo (r=0,211; p<.10) (ook gezien bij Universum). 

Er is een significant positieve correlatie met de doorstroom naar bètatechnische 

vervolgstudies voor vwo-leerlingen (r=-0,211; p<.10), maar voor havo-leerlingen met 

een N-profiel is een negatieve correlatie gevonden met doorstroom naar deze studies      

(r=-0,259; p<.05)). 
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Aanpak keuzebegeleiding 
In onderstaande tabel 6 worden de significante correlaties weergegeven voor factoren die 

een rol spelen bij de aanpak van de keuzebegeleiding. 

 

 
Tabel 6: Significante correlaties aanpak keuzebegeleiding met doorstroom naar bètatechnische 
vervolgopleidingen 

      

Gem. % naar 
�T HO van 

totaal aantal 
leerlingen 

Gem. % naar 
�T HO van 
leerlingen met 
NT-profiel 

Gem. % naar 
�T HO van 
leerlingen met 
NG-profiel 

Gem. % naar 
�T HO van 
leerlingen met 
N-profiel 

% leerlingen dat gesprek Havo Jongens         
met decaan voert   Meisjes -0,252 **      
  Vwo Jongens   -0,309 **     
    Meisjes        
Aantal gesprekken dat met Havo Jongens         
decaan gevoerd wordt   Meisjes        
 Havo Jongens     
   Meisjes     
Aantal gesprekken met de Havo Jongens         
decaan waar ouders bij zijn   Meisjes    -0,218 *   
  Vwo Jongens -0,218 *      
    Meisjes        
Gesprekken met vak- Havo Jongens         
docenten   Meisjes        
  Vwo Jongens      -0,241 ** 
    Meisjes      -0,220 * 
    Totaal     -0,252 **   

Aandacht vakdocenten LOB Havo Jongens   -0,204 * -0,264 **   
    Meisjes        
  Vwo Jongens        
    Meisjes        
Aantal interne voorlichtings- Havo Jongens         
bijeenkomsten   Meisjes        
  Vwo Jongens 0,271 **  0,267 ** 0,266 ** 
    Meisjes        
    Totaal   0,223 *   0,212 * 

Inzet vakdocenten interne Havo Jongens   0,264 **     
voorlichtingsbijeenkomsten   Meisjes   0,256 **     
  Vwo Jongens -0,289 **      
    Meisjes        
Inzet vertegenwoordigers Havo Jongens         
�/technische 
vervolgopleidingen   Meisjes        
  Vwo Jongens        
    Meisjes 0,317 **  0,276 ** 0,242 ** 
Stimuleren externe Havo Jongens     -0,303 **   
voorlichtingsbijeenkomsten   Meisjes        
  Vwo Jongens      0,228 * 
    Meisjes -0,244 **      

�T HO = Bètatechnisch Hoger Onderwijs 
Significantie (dubbelzijdig): * = p<.10    ** = p<.05    *** = p<.01 
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Aanpak van de decaan 

Er is gekeken naar de invloed van individuele gesprekken in het kader van LOB gevoerd 

door de decaan op de doorstroom naar bètatechnische vervolgstudies.  

 

Gemiddeld worden met 65-75% van alle leerlingen in de bovenbouw individuele 

gesprekken gevoerd door de decaan. 

Voor vwo-jongens met een NT-profiel geldt dat er een significant negatieve correlatie 

bestaat tussen het percentage leerlingen dat een of meer gesprekken voert met de decaan 

en doorstroom naar bètatechnische vervolgopleidingen (r= -0,309; p<.01)). Dit geldt ook 

voor alle havo-meisjes (r= -0,252; p<.05)). Voor de overige leerlinggroepen geldt dat het 

algemene beeld een licht negatieve (niet significante) correlatie laat zien.  

Met de bovenbouwleerlingen van de scholen, waar adviesgesprekken met de leerlingen 

plaatsvinden, worden door de decaan gemiddeld bijna twee gesprekken per jaar gevoerd. 

Slechts voor havo-leerlingen met een NG-profiel is een positieve correlatie gevonden 

tussen het aantal van deze gesprekken en doorstroom naar een bètatechnische 

vervolgstudie (r= 0,206; p<.10); voor doorstroom naar alleen cluster 1 studies: r= 0,242 

((p<.05)). Dit beeld werd echter niet bevestigd door de data voor jongens en meisjes 

afzonderlijk. Voor de overige groepen werd geen significante correlatie gevonden met het 

aantal door de decaan gevoerde gesprekken. 

De aanwezigheid van ouders bij de gesprekken, gemiddeld slechts in 14% het geval, is  

negatief gecorreleerd met doorstroom naar bètatechnische vervolgstudies voor vwo-

jongens (r= -0,218; p<.10)) en havo-meisjes met een NG-profiel (r= -0,218; p<.10)). 

 

De decanen geven in meerderheid (71%) aan in hun adviseringsrol richting leerlingen 

volstrekt neutraal te zijn, en dat hun opleidingsachtergrond geen invloed heeft op hun rol 

als decaan. 28% van de decanen merkt op dat deze achtergrond soms een (vaak 

onbedoelde) sturende invloed heeft op het begeleidingsproces. Slechts een van de 

deelnemende decanen geeft aan leerlingen specifiek voor zijn/haar eigen achtergrond 

enthousiast te willen maken.  

Ook geven de decanen in meerderheid (69%) en meer begeleidend dan sturend te zijn bij 

hun advisering, en 29% zegt evenveel begeleidend als sturend te zijn. 

De invloed van de gesprekken met de decaan op een keuze voor een bèta/technische 

vervolgopleiding lijkt dus relatief gering, aangezien de meeste decanen bepaalde 

studiekeuzes niet specifiek willen stimuleren. 

 

Van de decanen heeft 40% een bèta/technische opleidingsachtergrond, en hiervan zegt de 

helft dat deze achtergrond in meer of mindere mate een (vaak onbedoelde) sturende 

invloed m.b.t. studiekeuze zou kunnen hebben. Voor de decanen met een andere 

achtergrond is dit in slechts 13% het geval. Het is opvallend dat met name de decanen 

met een bèta-achtergrond denken meer sturend op te treden, hoewel dit niet altijd bewust 

is. Er is echter geen significante correlatie gevonden tussen een bèta-achtergrond van de 

decaan en een meer sturende advisering (r= -0,102) of een neiging leerlingen voor het 

eigen vak enthousiast te willen maken (r= 0,153). 

 

De opleidingsachtergrond van de decaan en de door de decaan ingeschatte invloed van de 

achtergrond, zijn niet significant gecorreleerd met doorstroom naar bètatechnische 

vervolgstudies.  
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Het globale beeld dat uit de gegevens naar voren komt lijkt te zijn: hoe groter het 

percentage leerlingen is, dat gesprekken voert met de decaan, en hoe vaker deze 

leerlingen met de decaan spreken, des te meer er sprake zou kunnen zijn van twijfel over 

de studiekeuze. In dat geval lijkt het dat de samenhang tussen de inspanningen van de 

decaan en de doorstroom naar bèta/technische vervolgopleidingen neutraal of licht 

negatief is. 

 

Mentor/tutor 

De mentoren/tutoren (bovenbouw) verrichten de volgende activiteiten in het kader van 

LOB (tussen haakjes het percentage van de onderzochte scholen waar mentoren/tutoren 

deze activiteiten verrichten): individuele gesprekken met leerlingen (61%), leerlingen 

volgen m.b.t. de voortgang van de keuzeactiviteiten (61%), deelname aan 

voorlichtingsbijeenkomsten (23%), verzorgen van lessen in het kader van LOB (24%). 

 

Gesprekken met de mentor in het kader van LOB vinden plaats met gemiddeld 50-60% 

van de leerlingen. 

Voor leerlingen met een N-profiel bestaat geen significante correlatie tussen het voeren 

van gesprekken met de mentor en doorstroom naar bèta/technische vervolgopleidingen. 

Evenals bij decanen lijkt de opleidingsachtergrond van de mentor/tutor geen significante 

rol te spelen. 

 

Vakdocent 

De vakdocenten (bovenbouw) voeren in 61% van de onderzochte scholen individuele 

gesprekken met leerlingen. Verdere activiteiten in het kader van LOB, zoals beschreven 

voor mentoren/tutoren worden in veel mindere mate verricht. 

 

Zeer opvallend is de negatieve correlatie voor vwo-leerlingen (jongens met een NG-

profiel en meisjes met beide N-profielen) tussen het voeren van individuele gesprekken 

met de vakdocent(en) en doorstroom naar cluster 1 bètatechnische vervolgstudies 

(variërend van r= -0,220; p<.10) tot r= -0,252; p<.05)). Deze gesprekken met 

vakdocenten vinden gemiddeld met 21% van de leerlingen in de bovenbouw plaats. 

Dit zelfde beeld komt enigszins terug bij havo-jongens: er is een negatieve correlatie 

tussen de aandacht van vakdocenten voor LOB en doorstroom naar bètatechnische 

vervolgstudies voor havo-jongens met een NT-profiel (r= -0,204; p<.10)) en met een 

NG-profiel (r= -0,264; p<.05)). In beide gevallen is de correlatie met doorstroom naar 

alleen cluster 1 studies sterker (respectievelijk r= -0,242; p<.05) en r= -0,328 ((p<.01)). 

 

Voorlichtingsbijeenkomsten en inzet externen 

Scholen houden regelmatig interne voorlichtingsbijeenkomsten over vervolgopleidingen 

en beroepsmogelijkheden. Hierbij worden ook regelmatig vertegenwoordigers van deze 

vervolgopleidingen en beroepsbeoefenaren uitgenodigd. 

Daarnaast kunnn leerlingen ook externe voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen, hetzij 

algemene bijeenkomsten (met een veelheid aan vertegenwoordigers van 

vervolgopleidingen en/of beroepen) of bijeenkomsten georganiseerd door specifieke 

instellingen, zoals universiteiten of hogescholen.. 

 

M.b.t. het aantal interne voorlichtingsbijeenkomsten over keuze van vervolgopleidingen 

(gemiddeld 2.15 per jaar in de bovenbouw, variërend tussen 0 en 5) is er sprake van een 

positieve correlatie met doorstroom naar bèta/technische vervolgopleidingen voor alle 
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vwo-leerlingen (m.n. gebaseerd op jongens) met het NT-profiel (r= 0,223; p<.10)) en een 

N-profiel (r= 0,212; p<.10)en voor vwo-jongens met het NG-profiel (r= 0,267; p<.05) 

en met het N-profiel (r= 0,271; p<.05)). Voor vwo-meisjes en alle havo-leerlingen 

werden geen significante correlaties gevonden. 

 

Voor de vwo-jongens werd echter geen correlatie gevonden met het percentage bèta-

gerichtheid van deze voorlichtingsbijeenkomsten. 

 

Inzet van vakdocenten tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten is alleen positief 

gecorreleerd met doorstroom naar bètatechnische vervolgstudies voor alle havo-

leerlingen met een NT-profiel (jongens: r= 0,264; p<.05)); meisjes: r= 0,256; p<.05)) . 

Voor vwo-jongens is deze correlatie negatief (r= -0,289; p<.05)), en voor de andere 

groepen is geen correlatie aangetoond. 

 

De inzet van vertegenwoordigers van bètatechnische vervolgopleidingen tijdens deze 

voorlichtingsbijeenkomsten (gemiddeld in 62% van de gevallen) is positief gecorreleerd 

met de doorstroom naar deze bètatechnische vervolgstudies met name voor vwo-meisjes 

met een NG-profiel (r= 0,276; p<.05)). Opvallend daarbij is dat ook het inzetten van 

vertegenwoordigers van andere vervolgopleidingen bij deze groep een soortgelijk positief 

effect lijkt te hebben op de doorstroom naar bètatechnische vervolgstudies. Deze laatste 

inzet was negatief voor de doorstroom naar bètatechnische vervolgstudies voor met name 

havo-jongens met een N-profiel (r= -0,274; p<.05)). 

 

Naast de inzet van vertegenwoordigers van bètatechnische vervolgopleidingen is ook 

gekeken naar de effecten van de inzet van vertegenwoordigers van bètatechnische 

beroepen (gemiddeld 29%). Opvallend was dat er geen significante correlatie gevonden 

werd met doorstroom naar bètatechnische vervolgstudies. 

 

Er is, in tegenstelling tot de interne voorlichtingsbijeenkomsten, geen correlatie gevonden 

tussen doorstroom naar bèta/technische vervolgopleidingen en het aantal externe 

voorlichtingsbijeenkomsten dat leerlingen bijwonen.  

Voor vwo-jongens met een N-profiel is er wel een significant positieve correlatie (0.228; 

p<0.10)) gevonden met het stimuleren van het bijwonen van externe 

voorlichtingsbijeenkomsten. Voor havo-jongens met een NG-profiel is er juist een 

significant negatieve correlatie (r= -0.303; p<.05)), evenals voor vwo-meisjes (r= -0.244; 

p<.05); alleen voor doorstroom naar cluster 1 studies). 

Voor de andere leerlinggroepen zijn geen significante correlaties gevonden. 
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Discussie 
 

Binnen diverse scholen wordt in toenemende mate d.m.v. een diversiteit aan activiteiten 

gewerkt aan de stimulering van de keuze van N-profielen en uiteindelijke doorstroom 

naar bèta/technische vervolgopleidingen. In deze studie is getracht hierover meer 

duidelijkheid te verschaffen. 

 

 

Stimuleringsprogramma’s en beleid 
 

Alle officiële programma hebben een samenhang met de keuze voor beta en technniek 

maar deze verschilt qua aard en sterkte.  

 

Universum 

Het Universumprogramma lijkt op basis van de gevonden resultaten met name invloed te 

hebben op de profielkeuze van leerlingen, en met name op het raakvlak tussen de keuze 

voor de N-stroom t.o.v. de M-stroom. Binnen Universumscholen lijken leerlingen, die 

nog twijfelen tussen N- en M-stroom meer te kiezen voor de N-stroom door te kiezen 

voor het NG-profiel. De uitkomst dat er geen invloed lijkt ter zijn op de keuze voor het 

NT-profiel komt hiermee overeen. Omdat de doorstroom naar  bèta/technische 

vervolgopleidingen met name komt uit de groep leerlingen met een NT-profiel is het ook 

begrijpelijk dat een alliantie met Universum weinig invloed lijkt te hebben op de keuze 

voor een bèta/technische vervolgopleiding. 

 

Technasium 

Het Technasium daarentegen lijkt meer effect te hebben op de keuze tussen een NG- en 

NT-profiel, waarbij het een keuze voor het NT-profiel stimuleert. Het lijkt geen effect te 

hebben op de keuze tussen de N- en de M-stroom. Het Technasium is een andere 

onderwijsvorm, die sterk de nadruk legt op de bètavakken, en met name door de 

introductie van het vak Onderzoeken & Ontwerpen meer gericht is op het (kiezen van) 

NT-profiel. Het biedt leerlingen een goede mogelijkheid meer ervaring op te doen met de 

bètavakken, en daarmee meer zelfvertrouwen op te bouwen. 

 

Het is hierbij wel opvallend dat de doorstroom naar bètatechnische vervolgstudies niet 

lijkt te worden beïnvloed door het Technasium. Klaarblijkelijk betekent een meer 

intensieve voorbereiding op een bètatechnische vervolgstudie, met meer nadruk op de 

toepassingsaspecten, niet automatisch dat een leerling ook daarvoor uiteindelijk kiest. 

Het is echter ook mogelijk dat dit een tijdseffect is, en dat de invloed nog niet duidelijk te 

zien in de beschikbare data. 

 

Jet-Net 

Uit het feit dat een alliantie met Jet-Net een sterke invloed heeft op een keuze voor naar  

bèta/technische vervolgopleidingen voor vrijwel alle leerlinggroepen kan worden afgeleid 

dat leerlingen gevoelig lijken te zijn voor externe contacten en ervaringen, die duidelijk 

maken wat de mogelijkheden van bèta/technische studies zijn in het latere leven. Dit lijkt 

ook bevestigd te worden door de positieve invloed op bepaalde leerlinggroepen van de 

inzet van externe vertegenwoordigers van bètatechnische vervolgstudies op een keuze 
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voor bèta, en de relatief negatieve invloed hierop van de inzet van de (interne) 

vakdocenten bij LOB. 

 

Aangezien er geen of een slechts geringe correlatie is met de keuze voor N-profielen lijkt 

de invloed van Jet-Net zich meer te concentreren in de bovenbouw,  

 

Andere bèta-vernieuwingsprojecten 

Er lijkt voor de leerlingen geen positieve samenhang gevonden te zijn met deze groep 

bèta-vernieuwingsprojecten binnen de school, uitgezonderd voor havo-leerlingen met een 

NT-profiel. 

Dit is wellicht niet onverwacht. Dit is een verzamelcategorie die zowel vruchtbare als 

beginnende initiatieven bevat.  

 

Bèta-stimuleringsbeleid 

Het verschil tussen havo- en vwo-leerlingen is hier opvallend. De reden hiervoor is niet 

geheel duidelijk. Het is de vraag of de effecten van het beleid al concreet op 

leerlingniveau zijn doorgedrongen. 

 
 

Aanpak keuzebegeleiding 

 

Decaan 

Indien het aantal gesprekken dat leerlingen voeren met de decaan relatief hoog is, kan dit 

een aanduiding zijn voor twijfel of onenigheid over de studiekeuze op individuele basis. 

Als meer leerlingen gesprekken voeren met de decaan, zou dit kunnen wijzen op meer 

twijfel in de leerlinggroep. Dit zou in een kwalitatief onderzoek kunnen worden 

achterhaald. 

De gevonden resultaten m.b.t. de individuele gesprekken tussen leerling en decaan, en de 

eventuele aanwezigheid van ouders tijdens deze gesprekken, kunnen er op wijzen dat de 

decaan in geval van twijfel (bij leerling, ouders, docenten) de neiging heeft een 

bèta/technische vervolgopleiding af te raden, of in ieder geval niet te stimuleren. De 

indruk bestaat dat het voeren van meer gesprekken niet helpt bij de keuze voor bèta, en 

dat decanen, mentoren, vakdocenten en ouders bij twijfel zeer terughoudend zijn bij het 

geven van een bèta-advies, en wellicht liever de leerling aanraden voor andere opties te 

kiezen, wellicht op basis van de behoefte de leerling “te beschermen”. De decaan (en 

andere betrokkenen) voelen zich als “intern betrokkenen” mede verantwoordelijk voor de 

keuze van de leerling, en zijn –mede daarom- (extra) voorzichtig met aanraden van bèta 

en techniek. Dit heeft dan wel negatieve gevolgen voor de doorstroom naar 

bèta/technische vervolgopleidingen. 

Het kan echter ook zijn dat op bepaalde scholen alle leerlingen sterker worden 

gestimuleerd om gesprekken te voeren met de decaan (al dan niet in aanwezigheid van de 

ouders). Dit mogelijke effect kon niet uitgefilterd worden. Het trekken van een 

eenduidige conclusie hierover is dus niet goed mogelijk.  

 

In vergelijking met de situatie voor intern betrokkenen lijkt het enthousiasme voor hun 

eigen vak, dat van externen uitgaat, gecombineerd met het feit dat zij geen directe 

verantwoordelijkheid dragen voor de keuzes van individuele leerlingen, een zeer 

stimulerende werking te hebben. De vraag is dan wel of dit leidt tot verkeerde keuzes. 
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Borghans et al (2008) hebben echter laten zien dat het percentage leerlingen/studenten 

met spijt van de gemaakte profiel- en studiekeuzes over de jaren niet is gestegen. 

 

Het gevonden resultaat dat de opleidingsachtergrond van de decaan niet significant blijkt 

samen te hangen met de doorstroom naar  bèta/technische vervolgopleidingen is 

eventueel te verklaren door het feit dat de meeste decanen volstrekt neutraal willen zijn in 

hun advisering en de leerling willen volgen (hoewel de helft van de decanen met een 

bèta-achtergrond zegt wellicht toch licht sturend/enthousiasmerend richting de 

bètavakken te zijn), en het gesprek daardoor een sterk informatief karakter heeft. 

 

 

Mentor/tutor 

Uit de resultaten komt naar voren dat er geen significante samenhang lijkt te zijn tussen 

de doorstroom naar bèta/technische vervolgopleidingen en gesprekken met de 

mentor/tutor. Dit zou eventueel kunnen worden verklaard uit een situatie waarbij 

leerlingen weliswaar gesprekken voeren met de mentor, maar toch hun uiteindelijke 

studiekeuze niet hierop baseren. Dit zou o.a. te maken kunnen hebben met de diversiteit 

aan achtergronden van de mentoren/tutoren, en de wens van veel mentoren/tutoren, net 

als dat geldt voor veel decanen, neutraal te blijven m.b.t. de studiekeuzebegeleiding. Ook 

spelen andere – soms min of meer impliciete – keuzemechanismen een rol (zie b.v. 

Taconis en Kessels 2009). 

 

Vakdocent 

De reden dat er voor vwo-leerlingen een negatieve samenhang is tussen het voeren van 

gesprekken met bètavakdocenten en doorstroom naar bèta/technische vervolgopleidingen 

zou kunnen zijn dat leerlingen, die een gesprek met een vakdocent over een eventuele 

toekomst in de bèta/technische hoek voeren, enige twijfel hierover hebben. Indien 

vakdocenten in een dergelijke situatie de neiging zouden hebben om de keuze voor een 

bèta/technische vervolgopleiding eerder af te raden dan te stimuleren, zou dit een 

verklaring voor dit resultaat kunnen zijn. Het kan ook zijn dat bij ouders iets 

vergelijkbaars speelt, getuige het resultaat van de aanwezigheid van ouders bij de 

gesprekken met de decaan. 

Voor meisjes zou dit te maken kunnen hebben met de houding van vakdocenten en 

ouders t.o.v. meisjes in de bèta/technische vakken of de (gezamenlijke) inschatting van 

de capaciteiten van de leerling voor een universitaire  bèta/technische studie (zie ook 

Alting 2003). Voor jongens met een NG-profiel is doorstroom naar een bèta/technische 

vervolgopleiding wellicht sowieso minder voor de hand liggend. 

 

Voorlichtingsbijeenkomsten en inzet externen 

Waarom het aantal interne voorlichtingsbijeenkomsten alleen een positieve samenhang  

vertoont met de doorstroom naar bèta/technische vervolgopleidingen bij vwo-jongens, 

terwijl de bètagerichtheid van deze bijeenkomsten geen samenhang hiermee heeft en de 

inzet van vakdocenten tijdens deze bijeenkomsten juist specifiek een negatieve correlatie 

met deze doorstroom vertoont,  is niet eenvoudig te verklaren. Het kan zijn dat zij 

gevoelig zijn voor informatie, met name ook van mensen buiten de school. 

 

Vwo-meisjes zijn klaarblijkelijk sterk gevoelig voor op dat moment voor hen relevante 

informatie over het vervolg na de middelbare school van mensen van buiten de school, 
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getuige het effect van inzet van externe vertegenwoordigers van bèta/technische 

vervolgopleidingen voor extra doorstroom naar bètastudies 

Het is dan wel opvallend dat de inzet van vertegenwoordigers van bèta/technische 

beroepen voor geen enkele leerlinggroep (inclusief vwo-meisjes) invloed lijkt te hebben. 

Het kan zijn dat  de informatie van deze beroepsvertegenwoordigers, die gaat over een 

periode die nog ver weg lijkt, voor de keuze als minder belangrijk wordt ervaren door de 

leerling en minder indruk maakt dan studie-informatie of bijv. de eigen ervaringen met 

bèta/technische beroepen via Jet-Net. 

 

Wat betreft het aantal door bovenbouwleerlingen bijgewoonde externe 

voorlichtingsbijeenkomsten (dat geen tot een negatieve samenhang heeft met een keuze 

voor bèta/technische vervolgopleidingen) kan het zijn dat dergelijke bijeenkomsten voor 

de aangegeven leerlinggroepen te onpersoonlijk zijn, of dat de vertegenwoordigers van de 

opleidingen voor hen te weinig stimulerend zijn. Dit is echter niet duidelijk.  
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Conclusie 
 

Indien een school de doorstroom naar bèta/technische vervolgopleidingen vanuit de 

bovenbouw havo/vwo wil vergroten, zijn daarvoor, ook op basis van de resultaten van dit 

onderzoek, verschillende mogelijkheden.  

 

Het algemene beeld dat uit deze studie naar voren komt lijkt te zijn dat activiteiten in het 

kader van LOB binnen de school zelf plaatsvinden weliswaar een invloed kunnen hebben 

op de profielkeuze, maar dat een duidelijker invloed op de keuze voor bèta/technische 

vervolgopleidingen uitgaat van externe contacten, hetzij met bedrijven via Jet-Net, hetzij 

via vertegenwoordigers van bèta/technische studies tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. 

Van de interne activiteiten dragen alleen informatiebijeenkomsten bij. Het lijkt er op dat 

adviesgesprekken met decaan, mentor of  docent minder positief zijn voor het kiezen van 

en (en soms hierdoor zelfs negatief wordt beïnvloed), en dat enthousiasme voor 

bèta/techniek meer door mensen buiten de school wordt gestimuleerd. 

Dit zou betekenen dat scholen, om de keuze voor bèta/technische vervolgopleidingen te 

stimuleren, voldoende mogelijkheden moeten bieden aan leerlingen om contact, 

informatie en ervaringen op te doen buiten de schoolsetting of met 

vakvertegenwoordigers van buiten en om positieve ervaringen op te (kunnen) doen met 

bèta-activiteiten buiten de school (d.m.v. bezoeken aan instellingen voor hoger onderwijs 

of bedrijven, stages, projecten, etc). Voorlichtingsbijeenkomsten leveren hieraan ook een 

belangrijke bijdrage, met name wanneer externe vertegenwoordigers van 

vervolgopleidingen (en waarschijnlijk toch ook beroepen) hierbij worden ingezet. 

 

In lijn daarmee wordt gevonden dat de externe beta/techniek-stimuleringsprojecten 

significant met een grotere keuze voor bèta en techniek samenhangen.  

Een alliantie met Jet-Net heeft een duidelijk positieve invloed op de doorstroom naar 

bèta/technische vervolgopleidingen. Projecten, gebaseerd op de samenwerking tussen 

onderwijs en bedrijfsleven, zouden daarom gestimuleerd en uitgebreid moeten worden. 

De invloed van een alliantie met Universum, of het opzetten van een Technasium-

structuur binnen de school, op de doorstroom naar bèta/technische vervolgopleidingen  is 

veel minder duidelijk. De gevonden resultaten suggereren dat deze 

stimuleringsprogramma’s, die meer schoolintern van aard zijn, minder impact hebben op 

de keuze van een bèta/technische vervolgopleiding dan Jet-Net, dat een duidelijk extern 

karakter heeft. 

 

Optimalisatie van het interne proces van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) kan 

zeker een extra bijdrage leveren, maar een duidelijke gerichtheid op activiteiten buiten de 

school levert waarschijnlijk een grotere bijdrage. De school zou de buitenwereld binnen 

de school moeten halen, en leerlingen zo veel mogelijk de kans moeten bieden op een 

gestructureerde manier met de buitenwereld kennis te laten maken. 

 

Wat betreft het interne proces is een meer neutrale of misschien zelfs terughoudende 

houding van bijv. de decaan of de mentor/tutor op zich begrijpelijk gezien hun specifieke 

rol. Op dit punt is verder onderzoek nodig.  

Het lijkt echter van belang de rol van de decaan en de vakdocent  bij de begeleiding van 

het keuzeproces binnen de school te evalueren. Met name kan de vraag hierbij de vraag 
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gesteld worden of zij in bepaalde gevallen niet “te voorzichtig” zijn in hun adviezen 

richting een eventuele bètakeuze. 

 

 

Beperkingen van de studie 

- Deze studie gebruikt correlatiedata om conclusies te trekken. Er worden primair 

samenhangen gevonden, die aanwijzingen kunnen zijn voor oorzaken. Echter om 

daartoe te besluiten is verder onderzoek nodig. Er is geen gericht onderzoek verricht 

naar direct oorzakelijke verbanden tussen parameters. 

- Deze studie heeft niet specifiek onderzocht hoe de effecten van de verschillende 

onderzochte aspecten zich in de loop der jaren tussen 2004 en 2009 ontwikkeld heeft. 

Daardoor kunnen bepaalde effecten van bijvoorbeeld programma’s zoals Universum, 

Jet-Net en Technasium, die allen recent zijn ingevoerd, vertekend zijn. De conclusies 

moeten hier dus met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 

- De doorstroomgegevens zijn afkomstig van de instellingen voor hoger onderwijs (hbo 

en wo), en niet direct van de betrokken scholen. Dit betekent dat (waarschijnlijk) niet 

alle leerlingen per school in kaart zijn gebracht. Dit kan mogelijk een effect hebben 

op de uitkomsten, al is dit effect naar verwachting gering. 

 

 

Toekomstig onderzoek 

Deze studie heeft zich specifiek gericht op de invloed van: 1) de activiteiten, achtergrond 

en houding van de verschillende betrokkenen bij en ten aanzien van het proces van 

loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), zoals decanen, mentoren, vakdocenten; 2) de 

invloed van voorlichtingsbijeenkomsten; 3) de invloed van allianties met Universum, Jet-

Net en het hebben van een Technasium-structuur op de keuze van leerlingen voor 

bèta/technische vervolgopleidingen. Dit is gedaan door een algemeen correlatie-

onderzoek. 

Om een beter beeld te krijgen van de invloed van de factoren die deze keuze bepalen zou 

toekomstig onderzoek zich meer kunnen richten op de leerling zelf, en de omgeving van 

de leerling (ouders, vrienden/vriendinnen., etc), om de overwegingen van de leerling 

beter in kaart te brengen. Daarnaast zou op basis van gevonden correlaties ook 

specifieker onderzoek kunnen worden verricht naar direct oorzakelijke verbanden. Dit 

kan door interviews met decanen en leerlingen.  

De effecten van met name het Universumprogramma en de Technasium-structuur op de 

keuze voor bèta/technische vervolgopleidingen is uit deze studie nog niet volledig 

duidelijk, omdat de relatief recente invoerdatum van deze programma’s hierop een 

invloed zou kunnen hebben. Verder onderzoek hiernaar is gerechtvaardigd. 
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